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TatstuAh:thafui

PENGANTAR PENERBIT

Al Hamdulillahi Rabbil 'Alamiin merupakan ungkapan yang tepat

untuk mengekspresikan rasa syukur kami kepada Allah Azza wa Jalla
atas rampungnya proses terjematr dan pengeditan kitab tafsir Ath-Thobari
ini. Shalawat dan salam semoga tercuratrkan kepada manusia pilihan dan

panutan umat, Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya serta or-

ang-orang yang mengikuti jejak mereka.

Perkembangan buku-buku tafsir memang tidak sedahryat perkembangan

buku-buku fikih yang dimiliki oleh setiap madzhab. Di Indonseia sendiri
ulama-ulama yang berkecimpung dalarn itnu ini masih terbilang langka,

sehingga karya-karya dalarn bidang tafsir pun masih dapat dihitung olehjari.
Dari sini kami berinisiatif unhrk memberikan sumbangsih penerjemahan

kitab tafsir Jami'Al Bayan an Ta'wil Ayi Al Qur'an karya imam besar,

Ibnu JarirAth-Thabari, yang kami dedikasikan untuk masyakat muslim
Indonesia, agar kita dapat membaca dan memahami maksud dan tujuan
FirmanAllatr melalui buatr pemikiran sang Lnam besar ini.

Dalam edisi terjemah ini perlu diketahui oleh para pembaca, bahwa tidak

semua syair dalam kitab ini kami masukan dalam edisi terjematrnya hal itu
kami lakukan untuk menyederhanakan penjelasan agar terfokus kepada

masalatr penafsiran dan penakwilan ayat-ayat.

Alfiimya kami mengharapkan saran dan laitik dari berbagai pihak untuk
perbaikan dan kesempurnaan karya berharga ini. KepadaAllah jua kami
berharap, semoga upaya ini mendapatkan penilaian yang baik di sisi-Nya.

Arrin

Jakarta, September 2007

PustakaAzzam
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fdvirAdl;IllriDrod

"if dtrc$;.s3A -16 i|'^Crt E{rie bt-tT,

@5rrr'{v;tt'or'iAasfi
"Tatl<ala tclah tiba petrtowol<abu gerrtira itrrt, mako

dilaalrJ<arvry a baiu ganis itu ke - ai ah Y a' qnb, lalu
ler,$alilah ili, il.op u nelihtr. Berlfii Y a' qub,, Tidalilcah
dku l&tal<fln lccaailmrw, bahwa alcu nengetatwi ilori Ntah

apa y arry l<nnw ddak nengetalwiny a' .,
(Qs. Yuusuf [12]: 96)

Abu Ja'fer berkata: Allah SWT Uertrman" "Ketika basyir
(pembaura kabar gembira) datang k€pada ya'Erb dari anaknyq yusuf,
dan dialah yang menerima berita gembira dengan kerasulan yusut,
dan ia adalah krrir yang dikirim oleh yusuf kepada ya.qub

sebagai mana telah disebutkan.

Dic€ritakan bahwa kurir dan pembawa berita itu adalah
Yahudza bin Yaqub saudara sebapak yusuf. Berdasarkan riwayat-
riwayat berikut ini:

19917. Muhammad bin sa'd menceritakan kepada kami, ia berkara:
Bapakku menceritakan kepadakq ia berkata: pamanku

menceritakan kepadakq ia berkata: Bapakku menceritakan
kepadaku dari bapakny4 dari Ibnu Abbas, tentang firman-
Nyq -4 i|'^Cfi i+fiil 6tS,,Tatkata tetah tiba
pembawa kabw gembira itu maka ditetak*annya baju gamis

-El
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itu ke wajah Ya'qub," ia berkata, "Pembawa kabar gembira

adalah kurir."l

19918. Al Qasim menceritakan kqada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Juwaibir mengabarkan

kepada kami dari Adh-Dhahhak tentang firman-Ny4 6US
i$i'e "Tatkala telah tiba pembanta kabu gembira itu',, ia

berkata, "Krrrir.'2

19919. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Yazid Al Wasithi menceritakan

kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, tentang

finnan-Nya, iflii.Jf,.bltl:i "Tatkala telah tiba pembawa

kabw gembira itq" iabertata, "Kurir."3

19920. ...ia berkata: Syababah me,nceritakan kepada kami, ia

trerkata: Warqa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi
Najrh, dari Mujahi4 teirtang firman-Nya UYtiC IYS
"Tatkala telah tiba pembowa kabor gembira itu," ia berkata,

"Yahudza bin Ya'qub."a

19921. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid
tentang firman-Ny4 '"-:Jt "Pembau,a kabar gembira," ia
berkata, "Yahudza bin Ya'qub."s

Ibnu Abi Hatim dalam taftir (7t2199).
Ibnu Jauzi d^lam Zad Al Masir @f256).
Ibid.
Mujahid dalam taftir (400) da Ibnu Abi Hatim dalam tafstr (7Dt99).
Ibid.
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19922. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifirh menceritakao kepada karni, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

ia berkata, "Yahudza bin Ya'qub.'6

19923. ...ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMullah menceritakan kepada kami dari W*qq dari Ibnu

Abi Najih, dari Mujahid, ia berkata 'Yakni Yatrudza bin

Ya'qub.u7

19924. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: A[ Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman-Nya, 'f- 6:6;
jjii "Tatkala telah tiba pembav'a kabar gembira ilu", ia

berkata "Yahudza bin Ya'qub adalah pembawa kabar

gembira.'t

19925. Al Mutsanna menceritakan kepadalnr, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kad, ia berkata: Abdullah bin Az-

Zr$ait menceritakan kepada kami dari Sufran, dari Ibnu

Juraij, dari Mujahid, tentang firman-Nya" ?Ai:( 6tX
"Tatkala telah tiba pembowa knbar gembira iht," ia berkat4

"Yaitu Yahudza bin Ya'qub.'e

Mujahid dalam tafsir (400), Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D199), dan Ibnu
Katsir dalam taftir (8/70).
Ibid.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D199)-
Mujahid dalam taftir (400) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsh (7D199).
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Su&an berkata: Ibnu Mas'ud membaca gLtj- i'ry .4t tQi
ir 'tatkala telah tiba pembawa kabar g"rnbiru dari kafilatr

tersebut."lo

19926. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Muharibi menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-

Dhatrhak, tentang firrran-Nyq i$i'& IUS "Tatkala telah

tiba pembav,a kobar gembira itu," ia berkat4 "Kurir ifu
adalatr Yahudza bin Ya'qub."l I

19927. ...ia berkata: Amr menceritakan kepada kami dari Asbath,

dari As-Suddi, ia berkata: Yusuf berkat4 tii , ,r*a.53r\t
'w;*l FF! ,i.it r:F.yt- eri *i ,{'.it6 ,,pergitah'tramu

dengan membav,a baju gamisht ini, lalu letaklranlah dia kc

wajah ayahht, nanti ia alan melihat kembali; dan bav,alah

lceluargamu semuanya kepadaht." (Qs. Yuusuf [12]: 93)
Yatrudza berkata, "4ku pulang dengan membawa gamis yang

dilumuri dengan darah, kepada Ya'qub, lalu aku

memberitahukannya batrwa Yusuf dimakan serigala.

Sedangkan sekarang aku perg dengan membawa gamis dan

memberitatrunya batrwa ia hidup, maka aku membuatnya
gembira seperti aku membuatnya sedih." Ia adalatr pembawa

kabar gembira.12

19928. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim
menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak,

Ibnu Athiyah dalam Al Muharror Al wajiz QnSq dan Ibnu Abi Hatim dalam
tafsir (7D199).
Ibnu Jauzi dalam Zad At Masir @f286}
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7Dt99,2200) dn Ibnu Jauzi dalan Zad Al Masir
(4D86).
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tentang firman-Nya, i$i'{ JfS "Tatkala telah tiba

pembav,a kabar gembira itu," iaberkata, uKurir.'I3

Abu Ja'far berkata: Sebagian ahli bahasa Arab dari Kufah

mengatakan batrwa keberadaan lafazh ilf yang terdapat dalam firman-

Nya, i;:,1( i( lW, "Tatkola telah tiba pembawo kabm gembira it4"
dan ketiadaannya memiliki makna yang sama Hal ini sebagaimana

berlaku secara khusus pada lafazi Ci Aan ,;. Orang Arab terkadang

memasukkannya pada keduanya dan terkadang menghilangkannya

Sebagaimana firman-Nya, ti '.:t'c,;Abt Ai "Dwr tdkala dotang

utusan-utusan Kami (poa malaikat) ifu. " (Qs. Al Ankabuut [29]:33)
aan r:i-li 'ctjj i)i "Do, tatkala datang utusan-utusan Koni (poa
malailrat) itu. " (Qs. Huud Ull: 77) Dikatalmn bahwa itu menrpakan

shilah yang tidak memiliki posisi pada ke&n ayat tersebut. Boleh

mengatakan $3 t&'og ,F atrru$?i t& tft'ot ,F.-
Firman-Ny t, -;a$ iQ'^sl "Maka diletakkmuya baju ga nis

itu kc wajah Ya'qub." Allah berfimran, "Pembawa lcabil gembira itu
menempelkan gamis Yusuf ke wajah Ya'qub." Berdasarkan rirmld
berilart ini:

19929. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkafia: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, t€ntang firman-

Nyq iini'E 6t* "Tatkala telah tiba pembawo kabu
gembira itu" Malcsudnya addah me,nempelkan gamis ke

wajaturyala

" Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4D56).f' Al Mawardi dalamAr=Nu*awaAl Uyun$nq-
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X'iman-Nyu, t:ti.'tfsi "Utu kcmbalilah dia dapat melihat.,,

Dia berfirman, "Kembali bisa melihat dengan kedua matanya, padatral

sebelumnya telah buta.'l

€;'$'1v5t'o'g-AH"61p1ru,,Bertrata ya'qub,

'Tidalrlrah aht katakan kcpadamu, bahwa aht mengetahui dari Allah
apa yang kamu tidak mengetahuirrya'." Allah berfirman, "Ya'qub
berkata kepada anak-anaknyayang ada di hadapannya pada waktu itu,
'Bukankah telatr aku katakan kepada kalian, wahai anak-anakku,

bahwa aku mengetahui dari Allah bahwa Dia akan mengembalikan

Yusuf dan mempertemukanku dengannya? Atau kalian tidak
mengetahui hal yang aku ketahui, karena mimpi Yusuf itu benar

adany4 dan Allatr menetapkan agar pada akhirnya aku dan kalian

bersujud kepadanya, dan aku percaya kepada ketetapan-Nya'."

aae

Ft -iAJ6 @''ebt-Kef;.g 6 ffi E\1i-96

#;i 3;f:'r;^ Xf;;'€
"Mqel<a bqlrata,'W alwi ayah l<frrni, moh.onl<mrlah ampwr

b agi l<f,rni terhadf,p ilo s o. iloso Lami, s e wnggulvny a l<mri
adaldh oraflg. or (mg y ang bq satah (budosa)' .o

uY a' quh bqkau,' Alcu al&n nenwlwrtlron anpun baghrnt
lnpod" Tulwtlcu. Sesungguhny a Dialah Yarrg Maha

P mganpun lagi MaIw P eny ay ang."

(Qs. Yuusuf [12J: 97.98)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirnan, "Anak-anak
Ya'qub yang memisahkannya dengan Yusuf berkata, 'Mohonkanlah
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ampun kepada Tuhanmu dan tuupilah dosa-dosa kami yang telah

karrri perbuat kepadamu dan Yusuf, sehingga Dia tidak menghukum

kami karena hal itu pada Hari Kiamat kelak'."

'u*+KEl "Sesunggulmln kmni adalah orang-orang yang

bersalah (berdosa)," atas perbuatan kami, dan kami mengakui dosa-

dosa kami.

Yaqub berkata, Aj-i< *53;1.'Aht akan memohonkan

ampun bagimu kcpada Tulunh+" agar mengampuni dosa-dosa yang

telatr kalian perbuat kepadaku dan Yusuf.

Para atrli talcrilil berbeda p€rdapat tentang waktu Ya'qub

menunda doa kepada-Nya rmtuk anak-anaknya dengan meminta

mereka agar memohon aurpun ates dgg6mereka.

Sebagian berpendapat bahrva ia menundanya sampai waktu

satnr. Berdasarkan riwayat-riwayat berikut ini :

19930. Abu As-Sa'ib menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Idris

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar

Abdurrahman bin Ishaq menyebutkan dari Muharib bin

Datsar, ia berkata: Pamanku masuk masjid, kemudian ia

mendengar orang-orang berkat4 "Ya Allah, Engkau

menyenrku, maka aku memenuhi, dan Engkau memerintahku

maka aku taat, dan ini adalah sahur, maka ampunilatr aku!'
Kernudian terdengar suara dari rumatr Abdunahman bin

Mas'ud, maka AMullah bertanya tentang hd itu, lalu ia
menjawab, "Ya'qub menunda doa arnpunan unfuk anak-

analcnya sarnpai waktu sahur dengan perkataanny4 3i
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-i;'€ j;i1t 'Aht akan memohonkan ampun bagimu

kcpada Tuhanht'."r5

19931. Ibnu Waki menceritakan kepada kalni, ia berkata: Ibnu

Fudhail menceritakan kepada kami dari Abdunatrman bin

Ishaq, dari Muharib bin Datsar, dari Abdullatr bin Mas'ud,

tentang finnan-Nya, aj'ds Eit3J:. "Aht akan

memohonkan ampun bagimu kcpada Tuhanht," ia berkata,

"Ia menundanya sampai waktu sahur."l6

19932. ...ia berkata: Abu Su&an Al Humairi menceritakan kepada

kami dari Al Awwam, dari Ibrahim At-Taimi, tentang

perkataan Ya'qub kepada anak-anaknya, o;-f{J };J1-S;
"Aku akan memohonlran ampun bagimu kcpada Tuhanku," ia

berkata, "Ia menundanya sampai waktu sahur."l7

19933. ...ia berkata: Amr menceritakan kepada kami dari Khallad
Ash-Shafar, dari Anr bin Qais, tentang finnan-Ny4 3i
aj'€S iit "Aht akan memohonkan ampun bagimu

kepado Tuhanku," ia berkata, 'Pada shalat malam."l8

19934. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman-Ny4 Fl-3i

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D200), Al Mawardi dalam An-Nukot wa Al Uyun
(3/80), dan diriwayatkan bahwa Nabi SAW dituoyq "Mengapa Ya'qub
glengakhirkan meminta amprman untulc anak-anaknya?" Beliau lalu bersabd4
+t#-i ;Llrio!';t\.1:..tt jtl';t "Beliau mengaWtirkannya sampai sahur, larena

doa padawaka salnu itu mustajab." Sebagaimana disebutkan dalam Ad-Durr Al
Mantsuu (41584).
Ibid.
Ibnu Abi Hatim dalam afsir (712200).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D200) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
IJ1'.zr,rQtso).

l5
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-i;'€ "Aht akan memohonkan amPun

Tuhanht," ia berkata, "Ia menundanya

satlur."19

Ahli takwit lain berpendapat bahwa ia menundanya sampai

malam Jum'at. Berdasarkan riwayat-riwayat berikut ini:

19935. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Sulaiman

bin Abdinahman Abu Ayyub Ad-Dimasyqi menceritakan

kepada kami, ia berkata: Al Walid menceritakan kepada

kami, ia berkata: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami dari

Atha dan Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah SAW,

tentang firman-Nya, e;fi ii7t3;, "Aht akan

memohonkon ampun bagimu kcpada Tuhanht," batrwa beliau

bersabd4 +,aitu-gt,S:i f2 4;:iJA}U u!- "sampai

datang malam Jum'at, itu adalah perkataan squdoraht

Y a' qub trep ada anak- anobtY a' 2o

19936 Ahmad bin Al Hasan At-Tirmidzi menceritakan kepada kami,

ia berkata: Sulaiman bin AMirratrman Ad-Dimasyqi

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Walid bin Muslim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij

mengabarkan kepada kami dari Atha dan Ikrimah

Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al Uyur (3/80) dan lbnu Jauzi dalarn Zod Al
Masir (4D87) dari Ilaimatr, Ibnu Abbas,Ibnu Mas\r4Ibnu Umar, Qatadah, As-
Suddi, dan Muqatil.
HR. At-Tirmidzi dalam sebuah hadits panjang (3570), dan ia berkata tentangny4
"Hadits ni hasan gharib, kami tidak mengetahuinya selain dari hadits Al Walid
bin Muslim." Al Hakim dalan Al Mustadrok (l/316). Adz'Dzahabi berkata

tentangnya, "Hadits rni munkar sya&. Ak.t khawatir hadits ini tidak dha'if dan

membuatku bingung. Demi Allah, sanadnya bagus."
Ibnu Katsir menyebutkannya dalam tafsir (8r1, T2) dan berkata tentangnya'

"Hadits ni gharib dari segi ini, dan perlu pertimbangan untuk mengangkatnya-"

T$stuAtJl.:Ilrrrtui

bagimu lrepada

sampai waktu
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(harnbasatraya Ibnu Abbas), dari Ibnu Abbas, ia berkata:

Rasulullatr SAW bersabd4 "saudaralcu, Ya,qub, berkata,
'Aht alran memohonkan ampun bagi kalian kcpada

Tuhanlu'." ia berkata, 'sampai datang malam Jum,at.,zl

Firman-Nya, +3i 3;i$ ';" | "Ya'qub
'Sesungguhnya Dialah Yang Maha pengampun lagt
Penycyang'." la berkata, "sesungguhnya Tuhanku adalatr yang

menutup dosa-dosa orang yang bertobat kepada-Nya dari berbuat
dosa. Matra Penyayang kepada mereka untuk menyiksa mereka
setelah mereka bertobat * O*Ht dosa.,'

bLiZrt&"J 36j )!_A $Lejv -lii,*V:,CS
bj6; Gi fr \ti',i;:fr & )J- t ejj @ .o;r'. 6t tu

iy-.r,i,a it"G: i;w i 33 4'a3 &* tK,ir6-

,t; dLSi'€: fu;. b :$ i6)5;, #i'4,;A

berkota,

Maha

&t ry';^ fr1"r6-t:t3"r) or'ay-le;yifi J
"Makfl totl<ala mqel<a mas:rtkl<e (tenpu) Yu.suf; Yu.nrf

nrrz. anglcul ibu b ap alny a dfrrr dia b qlcata,' Mas:rrldah l(flnnt
l<c, negui Mesir, insya y'.Jllah dalffn kuadiiln amarr, .u

2r Takhri;nya telah dijelaskan sebelumnya.

-

Iro
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" D on ia mcrvrild<frn kefu& ibu.b ap ak,ny a lce atns singasana.
Dmr msel<a (sarwanyo) nrz:ebalilcr;rn dirt suaya su.iud

lnp ada Y u.nrf . D an bql<nn Y usaf ,' W alwi Ay drl* hri;lah

tr'bir mimpilru ydr.g dohiu itu; sestrtguhnya Tuhanlcu

teldhmenjadil<arnyas.frrrlcnryataart.Dartsesunguhrnya
Tultml<u taloh bqfum baik lepadaku, l<etilca Dia

mertebaslrrrrJ aku df,ri nmah pmima ilornlrcltikfl membawa

l<f,rru dflri &Nn padong pasir, setelah syetnn merusald<mt

(hhmsdn) antaralcu ilat saudma'saudm alcu.

S esr,rngguhrry a Tulwr.ku Malw Isr$ut tsrhf,dnp aP a y mrg

Dia l<chendaki. Sesnngguhny a Dialah Y ar.g Malw
Mengetalwi losi Mdw Bii alcs an*"

(Qs. Yuusuf U}lz 99,100)

Abu Ja'far berkata: Allatr SWT berfirman: Ketika Ya'qub,

anak-anakny4 dan keluarga mereka semua masuk ke tempat Yusuf,

g-A Ayg3( "hsuf meranghi ibu bapabtya." Ia merangkul kedua

orang tuanya, kemudian berkata kepada mereka, $l:G bLTrtWf
'42( "MasuHah komu kc negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan

amon t' -

Jika seseorang bertanya "Bagaimana Yusuf berkata kepada

mereka, '*!.5t1',9, bLh'#;i 'MasuHah fumu ke negeri Mesir,

insya Allah dalam kcadaan onon', padahal mereka telah masuk, dan

Allah telah mengabarkan tentang mereka, bahwa ketika mereka masuk

ke kediaman Yusui ia merangkul kedua orang tuany4 kemudian

mengatakan perkataan ini?"
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Jawablatr: Para atrli takwil berbeda pendapat tentang masalah

ini. Sebagian berpendapat batrwa yang masuk ke kediaman Yusuf

adalah Ya'qub dan anak-anakya, dan Yusuf memeluk kedua omng

tuanya sebelum masuk ke Mesir. Mereka mengatakan bahwa Yusuf

menyambut bapaknya sebagai bentuk penghormatan kepadanya

sebelum ia masuk ke Mesir, kemudian ia memeluknya dan berkata

kepadanya dan orang-orang yang bersamanya" $l:,C, bLi,4$;i
'W)'. 'MasuHah kamu kc negeri Mesir, insya Allah dalon kcadaan

aman', sebelum masuk ke Mesir." Hal ini berdasarkan riwayat-

riwayat berikut ini:

19937. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr

menceritakan kepada kami dari Asbath, dari As-Suddi, batrwa

mereka membawa keluarga dan kerabatnya kepada Yusuf.

Ketika mereka sampai di Mesir, Yusuf berkata kepada raja

yang ada di atasny4 maka ia dan para raja menyambut

mereka. Ketika mereka sampai di Mesir, b!irr|f,d.;13'63
'Whiifu "Dan dia berkata, 'MasuHah kamu kc rcgeri

Mesir, insya Altah dalam keadaan aman'. iy;ij{r(53
;-A 4y&31; J';"Matra tatlcala mereko masuk kc (tempat)

Yusuf; Yusuf meranghtl ibu bapabtya.'L2

19938. Al Harits menceritakan kepadakrl ia berkata: AMul Aziz
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far bin Sulaiman

menceritakan kepada kami dari Farqad As-Sabkha ia

berkata, "Ketika gamis ditempelkan ke wajah Ya'qub, ia
dapat melihat kembali. Yusuf berkata, 'Bawalah semua

keluarga kalian kepadaku!' Ya'qub dan saudara-saudara

'2 lbnu Abi Hatim dalam tafsir Qn2OO,2zOl\, Al Mawardi dalam A*Nutut wa Al
Uyun(3/81), dan Ibnu Athiyah dalamAl Muhanar Al Wajiz (3D81)-
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Yusuf pun dibawa. Ketika telatr dekat, Yusuf diberitahu

batrwa ia telatr dekat dengannya, maka keduanya

menyambutnya. Orang-orang Mesir bersamanyq memakai

kendaraan. Mereka mengagung-agungkan Yusuf. Ketika

salatr satunya sudah saling berdekatan, sedangkan Ya'qub

berjalan dipapatr oleh salah seorang anaknya, yaitu Yatrudza,

Ya'qub pun (saat melihat unta dan orang-orang) berkata, 'Hai

Yatrudza, apakatr ini Raja Mesir?' Ia menjawab, 'Bukan, ini

adalah anakmu'. Ketika keduanya sudah saling berdekatan,

Yusuf memulai dengan salam, namun ia tercegah untuk

melakukannya, karena Ya'qub lebih berhak untuk memulai

salam itu, sebab Ya'qub lebih utama untuk melakukannya.

Ya'qub pun berkat4 'Keselamatan atasmu, watrai orang yang

dapat menghilangkan kesedihan-kesedihan dariku'.

Demikianlatr Ya'qub mengucapkannya, "Watrai orang yang

dapat menghilangkan kesedihan-kesedihan dariku.'23

19939. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj berkata "Telah

sampai kepadaku bahwa Yusuf dan raja keluar dengan empat

ribu orang yang menyambut kedatangan Ya'qub serta anak-

anaknya."2a

19940. ...ia berkata: Orang yang mendengar Abu Jafar bin Sulaiman

berceritq menceritakan kepadaku dari Farqad As-Sabkha, ia

berkata, "Yusuf keluar menyambut Ya'qub dan orang-orang

Mesir ikut bersamanya sambil membawa kendaraan masing-

Abu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhilh (61325,326) dan Al Mawardi dalam An-
Nukat wa Al Uyun (3181).

Abu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhilh (61325).

23
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masing." Ia lalu menyebutkan keseluruhan hadits, seperti

hadits Al Harits dari Abdul Aziz.zs

Ahli takwil lain berpendapat batrwa firman-Nya, iiii1" $
'qZ( "Insya Allah," merupakan pengecualian dari perkataan Ya'qub

kepada anak-anaknya. ;:t$'rt;Jl "Alan memohonkan ampun

bagimu kepada Tuhanht." (Qs. Yuusuf [12]: 98) Ini termasvk yang

diakhirlran, yang maknanya didahulukan.

Mereka berkata, "Maknanya adalah, ia berkata 'Aku
mohonkan ampun bagi kalian, insya Allah, sesungguhnya Dialah

Yang Matra Pengampun lagi Maha Penyayang'. ,.i;'-{Y1;{'113
'aV;l J65 )!A dLajlt; 'Maka tatlcala mereka masuk ke (tempat)

Yusuf; Yusuf meranghtl ibu bapabtya dan dia berkata, "MasuHah
kamu ke negeri Mesir"'. Yusuf juga menaikkan kedua orang tuanya

(ke atas singgasana)."

'Hal tersebut berdasarkan riwayat-riwayat berikut ini:

19941. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata, "Aku akan

memohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku, insya Allah,

dalam keadaan aman."

Dalam hal ini terdapat masalah mendahulukan yang biasa

terjadi dalam Al Qur'an.26

Abu Ja'far berkata: Maksud perkataan Ibnu Juraij, "dalam

hal ini terdapat hal mendatrulukan dalam Al Qur'an", itu terjadi antara

Takhrijnya telatr dijelaskan sebelumnya.
Al Mawardi dalatn An-Nulat wa Al {Jyun (3181) dan Ibnu Athiyah dalam Al
Muhorar Al llajiz (3/281).

25
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firman-Ny4 ;:t'J'rrrEJlJ? "Afu akan memohonkan dmpun

bagimu kepada Tuhanlat." (Qs. Yuusuf [2]: 98) dengan 15lil(.:" ol
|4y1'" "Insya Allah," berupa kalam yang masuk, dan tempatnya adalah

setelalr ;t',-3'yt;-l J? "Afu akan memohonkan ampun bagimu

Irepada Tuhanht." (Qs. Yuusuf [2]: 98)

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar tentang masalatr ini
menurut kami adalatr pendapat As-Suddi, yakni Yusuf mengatakan hal

demikian kepada kedua orang tuanya dan orang-orang yang bersama

keduanya, yakni anak-anak dan keluargany4 sebelum mereka masuk

ke Mesir, ketika Yusuf menyambut mereka. Memang demikianlatr

zhahir ayatnya, dan tidak ada petnnjuk kebenaran pendapat Ibnu

Juraij, serta tidak ada alasan untnk mendatrulukan sesuatu dari kitab
Allatr dari tempatny4 atau mengakhirkan dari tempatnya kecuali

dengan alasan yang benar.

Dikatakan bahwa makzud dari"meranghi ibu" dalam firman-
Nyu, #-l *yoti "Yusuf meronghi ibu bapabtya," adalah bibinya
karena ibmya Yusuf telatr meninggal dunia sebelunrnya. Pada waktu

itu yang ada di sisi Ya'qub adalah saudara ibuny4 yang Ya'qub nikatri

setelatr istrinya (ibunya Yusuf) meninggal dunia. Hal tersebut

berdasarkan riwayat berikut ini:

19942. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr
menceritakan kepada kami dari Asbath, dari As-Suddi,

tentang finnan-Ny4 ;-A $gs;;t; Ji,;'_&Vf,g3 "Maka
tatkala mereka masuk kc (tempat) Yusufi Yusuf meranghtl
ibu bapabtya," ia berkata, 'Bapak dan bibinya"2?

27 Ibnu Abi Hatim dalam taBir (7D2N,2201) danAl Mawardi dalam An-Nakat wa
At Uw$t&z).
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Ahli takwil lain berkata, "Bapak dan ibunya." Berdasarkan

riwayat berikut ini:

19943. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatt

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman-

Nv", ;-A $Vtit;,-lfi&1;f:,63 "Matra tattrata mereka

masuk lre (tempat) Yusuf; Yusuf meranghtl ibu bapabrya," ia

berkata, "Bapak dan ibunya."28

Abu Ja'far berkata: Di antara dua pendapat yang paling

benar mengenai hal ini adalatr pendapat Ibnu Ishaq, karena

pendapatnyalatr yang paling lazim dan dikenal serta digunakan oleh

orang tentang penggunaan istilatr sp-S "Wavorang tua" kecuali benar

dikatakan batrwa ibunya Yusuf telah meninggal dunia sebelum itu,

dengan hujjatr yang harus diterima, maka pada saat itu juga harus

menerimanya.

'Firman-Nya, 'Wffii{1" bL'hW{ J63 "Dan dia

berkata, 'MasuHah kamu kc negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan

aman'." Maksudnya adalah dari paceklik dan kekeringan yang

menimpa kalian.

Firman-Nya, ,;$lttir.:-;1{i: 'Dan ia menaikkran kcdua

ibu-bapatcrtya lce atas singgasana." Yakni 'i-)5, "tatlta." Berdasarkan

riwayat-riwayat berikut ini:

lgg44. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr

menceritakan kepada kami dari Asbath, dari As-Suddi,

tentang firman-Ny4 ,i.;111& r!t'€; "Dan ia menaikkan

28 Al Mawardi dalam An-Nukot wa Al Uyun (3/82) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al
Masir (4D88).
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kcdua ibu-bapabtya kc atas singgasana," ia berkata, ')-)t
"Tatrta.u29

19945. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Yazid Al Wasithi menceritakan

kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, ia berkata:

;r;ir aOalah'i--?, tahta3o

19946. ...ia berkata: Syababatr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Warqa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, tentang firman-Ny4 ,-i.::rt& i-;19;t "Dan ia

menaiklcan trBdua ibu-bapabtya kc atas singgasana," ia

berkata: i-t"rtahtan3l

lgg47. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada l<ami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,

riwayat yang sama32

19948. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid.33

19949. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah

" Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4D90) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-
Taruil (31327).

'o lbnu Abi Hatim dalam tafsir (7D2Ol).
3' Mu;ahid dalam tafsir (401), Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D201,2202), dan

Ibnu Katsir dalam tafsir (&nq.t' Ibtd.

" Ibid.
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menceritakan kepada kami dari Warqa, dari Ibnu Abi Najih,

dari Mujahid, riwayat yang sama.3a

19950. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, riwayat yang

,ama.35

19951. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujehid.36

19952. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullalt

menceritakan kepada kami dari Warqa, dari Ibnu Abi Najih,

dari Mujatrid, riwayat yang sama.3?

19953. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada l€mi, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, riwayat yang sama.38

19954. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman-Nya" & ):-il€;
;,jft "Dan ia menaikknn kcdua ibu-bapatcltya ke atas

singgas ana," ia berkata, "Tahtanya. "39

31 lbtd.
35 lbid.
'6 Lihat footnote sebelumnya. Atsar dansanadnya ini telatr berulang-ulang.1' rbid.

" Ibtd.

'e Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (41290) dan Fakhrunazi dalam tafsir (18/215).
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19955. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman-Nya S';it o*
"Ke atas singgasana," ia berkata, "Ke atas tahta."40

19956. Mutrammad bin Sad menceritakan kepada kami, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadalq ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya dari Ibnu Abbas, tentang firman-

Nyq ;;$& rI-l'€;t "Dan ia menaikfiran kedua ibu-

bapabrya kc atas singgasana," ia berkata, "Ia menaikkan

kedua omng tuanya ke atas lahta.'Al

19957. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufran

berkata, tentang firman-Ny4 ,-i.;:rt,b rI-J'€; "Dan ia

menaik*an kedua ibu-bapabtya ke atas singgasdha," ia

berkata "Ke atas lahta."42

19958. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada karni, ia berkata: Ibnu Zaid berkata.

tentang firman-Nya, ,;ifi&, r1-J'€n "Dan ia menailclan

lredua ibu-bapalmya kc atas singgasana," ia berkatq

"Tempat duduknya."a3

19959. Ibnu AMirratrim Al Barqi menceritakan kepadaku, ia

berkata: Amr bin Abu Salamah menceritakan kepada kami, ia

berkata: Aku bertanya kepada Taid bin Aslam tentang

Abdunazzaq dalam tafsir (7 D24).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D201) dan Ibnu Katsir dalam tafsir (8/74).
Sufran Ats-Tsauri dalam tafsir (147).
Ibnu Abi Hatim dalam tafstr (7D202).

40

4t

42
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firman-Nya, AFt& S-j'€n "Dan ia menoikkon kedua

ibu-bapabtya kc atas singgasana." Amr bin Abu Salamatt

mengatakan, "Apakah sampai kabar kepadamu batrwa ia

adalatr bibinya" Ia menjawab, ultu addatr pendapat sebagian

ahli ilmu, mereka mengatakan bahwa ibunya telatr wafat

sebelum itu, sedangkan yang ini adalatr bibinya."s

Fiman-Nya, ff;f iifu "Don mereka (semuanya)

merebahkon diri seraya sujud kepada Yusuf,," Dia berfimran, "Ya'qub,

anak-anaknya" dan ibuny4 merebahkan diri kepada Yusuf seraya

sujud kepadanya.

19960. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadakq ia berkata:

Bapaklsu menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapakny4 dari Ibnu Abbas, tentang firman-

Nva, (;;:, frW "Dant mereka (semuarrya) merebahkan diri
sercya sujud kepada Yusuf,," ia berkata "Ia (Yusu|
menaikkan kedua orang tuanya ke atas tahta, dan keduanya

bersujud kepadanya. Saudara-saudaranya pun sujud

kepadanya."as

Al Mawardi dalan A*Nukat wa Al Uyun (3182) dart Wahb dan As-Suddi, serta
Ibnu Jauzi dalamZad Al Masir (4D88).
Al Mawardi dalam A*Nukat wa Al Uy*r (3/82) dan Asy-Syaukani dalan Fath
Al Qadir (870), ia berkat4 'Kata ganti .t merujuk kepada Allab dan itu jauh

sekali."
Dikatakan, 'Kata ganti tersebut untuk Yusuf,, dan huruf lam adalah litta'lil,
yakni, mereka merebahkan diri karenanya."
Kami memilih pendapat Ath-Thabari dalam hal ini, yakni, itu merupakan sujud
penghormatan di antara merek4 dan dilakukan oleh mereka kepada antar
makhluk, bukan dengan maksud saling menyembah satu sama lain.

4
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19961. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkara:

Ya'qub membawa keluarganya untuk menemui Yusuf, dan

ketika mereka telah berkunpul dengan Ya'qub, anak-anaknya

masuk menghadap Yuzuf, dan ketika mereka semua

melihatny4 mereka sujud kepadanya, dan ihr adalah salam

hormat kepada raja pada masa itq dan itu dilakukan oleh

bapalc, ibu dan saudara-saudaranya.a6

19962. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazlid

menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman-Ny4 (9,:iW
"Dan mereka (semtnnya) merebahkan diri seraya sujud

kcpado Yusuf,." Itu merupakan salatr satu bentuk hormat dari

umat sebelum kalian. Dengan cara seperti inilah mereka

memberilcan hormat satu sama lain. Oleh lorcna itrt Allah
memberikan umat ini salam, salarn hormat p€nghuni $trga
kemuliaan dari Allah yang Dia segerakan rmtuk merek4 dan

seb4gai nikmat dari-Nya.a7

19963. Muharnmad bin AMil A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada ka'ni

dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman-Nya, (8" ii|ifi
"Dan mereka (semuarya) merebahknn diri seraya sujud

kcpada Yusuf,," ia berkat4 "Sdah satu bentuk hormat

seseorang pada waktu itu adalah saling sujud satu sama

lain."48

Al Mawardi dalamAn-Nukawa Al Uytn(3182).
Ibnu Abi Hatim dalam taftir O mOD.
Abdurrazzaq dalam tafsir (21224) dan Ibnu Abi Hatim dalamAftir QD2A)-

16
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199@. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Sulaiman

berkat4 tentang frman-Nya, (i;i frlirlt "oon mereka

(semuanya) merebahkan diri seraya sujud kcpada Yusuf,," ia

berkata, "Ifu merupakan benhrk salam hormat di antara

me,reka."49

19965. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman-Ny4 llftl:t
(i;)"Oon mereka (semuanya) merebahkan diri sero)/a suiud

kcpada Yusuf," Maksudnya adalah kedua orang tua dan

saudara-saudaranya. Itu merupakan bentuk salam hormat

mereka, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang saat ini."50

19966. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Muharibi menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-

Dhahhak, tentang firman-Ny4 (& ii$ "Dan mereka

(semuanya) merebahkm diri seraya sujud kepada Yusuf,," ia

berkata "Salarn hormat di antara mereka."Sl

19967. Yrmus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zard berkata"

tentang firman-Ny4 (#" frW, "Dan mereka (semuanya)

merebahkan diri seraya suiud kcpada Yusuf,," ia berkata,

"Sujud itu adalah karcna kemuliaannya, sebagaimana

Suffan Ats.Tsauri dalam tafsir (147).
Ibnu Athiyah dalamAl Muharrar Al Vaib(3DEl).
Ibnu Janzi dalarn Zad Al Masir @n9q.
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malaikat sujud kepada Adam karena kemuliaannya, bukan

sujud karena menyembah. "52

Maksud pendapat yang mengatakan batrwa sujud itu
merupakan salam hormat di antara mereka, adalatr, itu dilakukan

kepada makhluk, bukan untuk menyembatr satu sama lain. Di antara

hal yang menunjukkan batrwa itu adalah etiket umat terdahulu yang

tidak dimaksudkan sebagai penyembahan satu rrns lain adalah

perkataan A'sya bani Tsa'labah berikut ini:

sttrtlL t*;;'i e"; 6:3J'#. Cd Ai
'Ketika datang kepada kami jauh dari kantuh kami bersujud

kcpadarrya dan kami membuatkannya taman bunga."

Firman-Ny ", k ;;W'i|fi u fj-!, lr-L t:Ji, 46-,,wahai
ayahfu inilah ta'bir mimpiku yang dahulu itu; sesungguhrryd Tuhanht
telah menjadikannya suatu kerryataan."Allah SWT berfirmaq "Yusuf
berkata kepada bapakny4 'Wahai Bapakkq inilah sujud di mana

b"p"lq ibrr dan saudara-saudaraku berikan kepadaku, ,p U gt-itj-:k
'Ta'bir mimpiht yang dahulu itu'." Yaitu ta'bir mimpi yang aku

lihat." Yaitu mimpi yang dilihatnya sebelum perbuatan yang

dilalrukan oleh saudara-saudaranya kepadanya, batrwa sebelas bintang,

matahari, dan bulan bersujud kepadanya.

52 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir Q D2O2).

" Bait syair ini diambil dari Diwan (83), dari qasidah yang berjudul ..,. ,,tr ;l yang

redalsi awalnya yaitu:
t.lter ldl 5tyOl.j;4 q'5 (,b 13t-rl rrt(.{r #..rT!, r-jtl

Malcsu&ry4 kami menghormatinya dengan mernbangun taman bunga.
Mereka menghormatinya dengan cara seperti itu.
Setelah bait syair ini adalatr:

rrr' f.lllr i,, obi rjrir 6lt At Oll JLit
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G; ,j:: qi;+ n "sesungguhnya Tuhanht telah menjadikannya

suatu kenyataan." Ia berkat4 "Tuhanku telah merealisasikan

kedatangan tabirnya menjadi kenyataan. "

Ahli ilmu berbeda pendapat tentang ukuran waktu antara

mimpi Yusuf dengan ta'bimya.

Sebagian berpendapat batrwa waktunya adalatr 40 tatrun.

Berdasarkan riwayat-riwayat berikut ini:

19968. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepadaku, ia

berkata: Al Mutamir menceritakan kepada kami dari

bapakny4 ia berkata: Abu Utsman menceritakan kepada

kami dari Salman Al Farisi, ia berkata, "Antara mimpi Yusuf

sampai melihat tabirnya, adalah 40 tahun."sa

19969. Ya'qub bin Burhan dan Ya'qub bin Ibratrim menceritakan

kepadaku, keduanya berkata: Ibnu Ulalyatr menceritakan

kepada kami, ia berkata: Sulaiman At-Taimi menceritakan

kepada kami dari Abu Utsman An-Nahdi, ia berkata: Utsman

berkata, "Antara mimpi Yusuf dan realita ta'birnya adalah 40

tahun."55

19970. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Ulayyatr menceritakan kepada kami dari At-Taimi, dari Abu

Utsman, dari Salman, ia berkata, "Antara mimpi Yusuf

dengan tabirnya adalatr 40 tahun."56

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D202) dan Al Mawardi dalart An-Nukat wa Al
Uyun(3182).
Ibnu Katsir dalam tafsir (8175).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (712202) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
llytn(3182).
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19971. Al Mutsanna menceritakan kepadalq ia berkata: Abu Nu'aim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Su&an menceritakan

kepada kami dari Abu Sinan, dari AMullah bin Syaddad, ia

berkata" "Ia melihat tabir mimpinya setelah 40 tahun."57

19972. ...ia berkata: Su&an menceritakan kepada kami dari

Sulaiman At-Taimi, dari Abu Utsman, dari Salman, riwayat

yang sama.sE

19973. Abu As-Sa'ib menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu

Fudhail menceritakan kepada kami dari Dharar, dari

Abdullah bin Syaddad, bahwa ia mendengar omng-omng

berselisih pendapat tentang mimpi yang ia lihat sebagiannya

ketika ia sedang shalat. Ketika ia telah selesai, ia menanyakan

tentang hal itu, maka mereka menyembunyikanny4 sehingga

berkata, 'Tabir mimpi Yusuf menjadi kenyataan setelah 40

talnrn.usg

19974. Abu Kwaib menceritakan kepada karni, Ibnu Waki

menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapalilcu

menceritakan kepada kami dari Israil, dari Dhaxar bin

Marah, dari AMullah bin Syaddad, ia berkata, "Antara

mendengar mimpi Yusuf dengan tabimya adalah 40 tahun."o

19975. Ibnu Waki menceritakan kepada karri, ia berkata: Ibnu

Fudhail dan Jarir menceritakan kepada kami dari Abu Sinan,

Ibnu Jauzi dalan Zad Al Masir (4D90) dan Al Quthubi dalam Al Jam{ li Ahkon
Al Qur'm(9D64).
Ibnu Abi Hatim dalam taftir (7D202) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uw(3t82).
Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4n90),Ibnu Katsir dalam tafsir (8175), dan Al
Qurthubi dalanAl Jam{ li Ahkam Al Qur'an (gDil)-
Ibid.
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ia berkata: Abdullatr bin Syaddad mendengar orang-orang

berselisih pendapat tentang mimpi, kemudian ia menyebutkan

hadits yang sama dari As-Sa'ib, dari Ibnu Fudhail.6l

19976. Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufran menceritakan

kepada kami dari Sulaiman At-Taimi, dari Abu Utsman, dari

Salman, ia berkata, "Ia melihat ta'bir mimpinya setelah 40

tahun."52

19977. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ibnu Uyainatr mengabarkan kepada kami dari Abu

Sinan, dari Abdutlatr bin Syaddad, ia berkata, "Mimpi Yusuf

menjadi kenyataan setelatr 40 tatrun. Di sinilatr berakhir

mimpi tertinggi."63

19978. ...ia berkata: Mu'adz bin Mu'adz menceritakan kepada kami,

ia berkata: Sulaiman At-Taimi menceritakan kepada kami

dari Abu Utsman, dari Salman, ia berkata, "Antara mimpi

Yusuf dengan melihat ta'bimya adalah 40 tahun."e

19979. ...Abdul Watrhab bin Atha menceritakan kepada kami dari

Sulaiman At-Taimi, dari Abu Utsman, dari Salman, ia

berkata, "Antara mimpi Yusuf dan tabimya adalah 40

tahun."65

Ibid.
Ibnu Abi Hatim dalam taftir (7D202) dan Al Mawardi dalam An-Nulst wa Al
UwrQls2).
Ibnu Jauzi dalamTz,d Al Masir (4D90).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsr (7D202) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Ilyn93182).
Ibid.
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19980. ...ia berkata: Sa'id bin Sulaiman memceritakan kepada kami,

ia berkata: Husyaim menceritakan k€pada kani dari

Sulaiman At-Taimi, dari Abu Utsman, dari Salma& ia
berkata, uAntara mimpi Yusuf dengan melihat tabirnya
adalah 40 tahun."6

19981. ...ia berkata: Amr bin Muhammad Al Anqazdi menceritakan

kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan kepada kami

dari Abu Sinan, dari Abdullah bin Syaddad, ia berkara,

"Antara mimpi Yusuf dengan melihat tabirnya adalah 40

tahun."67

Ahli ilmu lain berpendapat bahwa masanya adalah 80 tahun.

Berdasarkan riwayat-riwayat berikut ini:

19982. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: AMul
Wahhab Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hisyam menceritakan kepada kami dari Al Hasan, ia berkata
'Sejak Yusuf berpisatr dengan Yaqub sampai keduanya

berjump4 adalatr 80 tatrun. Kesedihan tidak pernah terpisah

dari hatinya, dan air matanya meleleh di kedua pipinya. pada

waktu itu di muka bumi tidak ada seorang hamba pun yang

lebih mencintai Atlah selain Ya'qub."6t

19983. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Abu Ja'far Jasr bin Farqad, ia

Ibid.
Ibnu Jauzi dalarn zad Al Masb (4D90) dan Al Qurthubi dalam Al Jattt ti Ahkn t
Al Qtr'an(9D64\.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7t2202) dan Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al
Ilyun (3182\.

66

et

6t



Slrch Yrasrd

b€rkata, "Antara Ya'qub kehilangan Yusuf dengan

ke,mbalinya adalah 80 tahun."6e

19984. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Hasan bin

Ali menceritakan k€pada kami dari Fudhail bin Iyadh, ia

berkat4 "Aku mendengar bahwa antara lepasnya Yusuf dari

genggaman Ya'qub sampai keduanya bertemu, adalah 80

tahrm-"70

19985. Al tlasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Daud bin Mahran menceritakan kepada kami, ia

berkata: AMul Wahid bn Ziyad menceritakan kepada kami

dari Yrmus, dari Al Hasan, ia berkata, "Yusuf dilemparkan ke

sumur ketika ia benrmur 17 tatrun, dan antara masa ifu

sampai pert€xnuannf dengan Ya'qub adalah 80 tatrun. Lalu

hidrp setelah itu selama 30 tahun. Ia (Yusuf) meninggal pada

umur 120 tahrm."?l

19986. ...ia bertata: Sa'id bin Sulaiman menceritakan kepada kami,

ia berke: HuE/aim menceritakan kepada kami dari Yunus,

dari Al rlasae riwayat yaqg sama. Hanya saja, ia berkata, "83

tahtrn-"2

19987. ...ia berkata: Daud bin Mahran menceritakan kepada kami, ia

berkana- Ibnu Ulalyah menceritakan kepada kami dari

Yrmus, dari Al Hasan, ia berkate *Yusuf dilemparkan ke

sumur ketika ia benrmur 17 tatrun. Ia berada dalam

6e lbnu Athiyah dalam Al lutuhsru Al Vojb QDSZ).
'o lbnu Jauzi dalm Zad Al Masir (4D9O) dan Ibnu Athiyatr dalam Al Muharrar Al

wajb QDa\-
'r lbid.n tbtd-
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perbudaloq dalam penjara, dan dalam kerajaan (seluruhnya

berjumlah) 80 tatrun. Kemudian Allah menyatukannya, dan

hidup setelah itu selama 23 tahun."73

19988. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada karni, ia berkata: Mubarak bin Fadhalatt

menceritakan kepada kami dari Al Hasan, ia berkata "Yusuf

dilemparkan ke sumur pada waktu ia berumur 17 tatrun,

kemudian hilang dari bapaknya selama 90 tahun. Kemudian

hidup setelatr Allah menyahrkannya, dan melihat tabir

mimpinya selama 23 tahun. Kemudian ia meninggal pada

waktu benlnur 120 tahun."7a

19989. Mujahid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada lemi, ia berkata: Husyaim

mengabarlran kepada kami dari Al Hasaru ia berkata, *(Sejak)

Yusuf hilang dari bapaknya di sumur dan di penjarq sampai

keduanya bertemrl adalah 80 tahun. (Selama itu) air mata

Ya'qub tidak pemah kering, dan tidak ada di muka bumi

seseomng yang lebih mulia di sisi Allah daripada Ya'qub."75

Ahli takwil lain berpendapat bahwa masanya adalatt 18 tahrm.

Berdasarkan riwayat-riwayat berikut ini:

19990. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata:

Disebtrtkan kepada karri 
-Wall 

alru A' I ain- batrwa perginya

Yusuf dari Yaqub adalatr l8 tahm. Para ahli kitab menduga

Ibid.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir Qn202) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir
(4De0).
Ibid.
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itu adalah 40 tatrun, atau sekitar itu, dan masa antaxa Ya'qub

hidup bersama Yusuf sampai di Mesir adalah 17 tahun.

Kemudian Allah memanggilnya (wafat). "75

Firman-Ny ", sfi G&i:. t #'u,{.4 \Vq'6 *
"Dan sesungguhnya Tuhanht telah berbuat baik kepadaht, ketika Dia

membebaskon aht dari rumah penjara dan kctiko membau,a lcamu

dari dusun padang pasir. " Allatr SWT berfirman untuk memberitahu

perkataan Yusuf, "Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik

kepadaku dengan cara mengeluarkanku dari penjara dan dengan cara

mendatangkan kalian dari dusun padang pasir."

Tempat tinggal Ya'qub dan anak-anaknya 
-sebagaimana

disebutkare adalah padang pasir Palestina.

19991. Ibnu Humaid menceritalcan kepada kami, ia berkata: Salamatt

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata

"Tempat tinggal Ya'qub dan anak-anaknya -seperti yang

disebutkan oleh sebagian ahli ilmu kepadaku- adalatr sebuah

gurun di kawasan Palestina, perbatasan Syarn. Sebagian yang

lain mengatakan batrwa tempat tinggal mereka di sebuatr

jalan di padang pasir dari arah bukit, sebuah dusun yang

memiliki banyak unta. "77

19992. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr

menceritakan kepada kami, ia berkat4 "Seorang syaikh

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al llytn (3183) dan Ibnu Athiyah dalam Al
MuhuroAl Wajb(3D82).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir Qf2203) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
IlyunQAS)- Keduanya dari Ali bin Abi Thalhatr.
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mengabarkan kepada kami bahwa Ya'qub t'nggal di padang

pasir Palestina."Tt

19993. Bisyr menceritakan kepada lomi, ia berkata: Yazrd

menceritakan kepada l@mi, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, t*grg firman-Ny4 \yt,|$ ii
2gi;'6r'r-t4;4i'r€.A"DansesunggutuvaTutnnht

telah berbuat baik kcrydofu, kctika Dia membebaskan aht
dari rumah penjara don ketika membav,a kamu dari dusun

padang pasir. " Makzudnya, Yaqub dan anak-anaknya tinggal

di negeri Kan'an yang banyak memiliki peternakan."Te

19994. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman-Nya, i&,*r,
233i "Dan kctika ncmbawa konu dqi &uu padotg'pasir,"

ia berkata, "Mereka nomade,n."&

Kata if,lr adalah mashdo dari perkataan ses@rang, rit 3yi ri;

$3i. t\:;$-9-;8u;112 "Fulan tinggal di gunrn." Diceritakan batrwaya'qub
dan orang-orang yang bersamanya, yalmi anak-anaknya, keluargany4

dan cucu-cucunya, masuk ke Mesir dengan berjumlah sedikitnya 100

orang, dan ketika mereka keluar dari Mesir bertambah menjadi

600.000. Hd itu berdasarkan riwayat-riwayat berikut ini:

19995. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin
Al Habbab dan Amr bin Muhammad menceritakan kepada

Ibid.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir QD2O3) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
UwQt48).
Al Baghawi dalan Ma'alim At-Tqzil (3R27) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al
Masir (4D91) dari lbnu Abbas.
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kami daxi Musa bin Ubaidah, dari Muhammad bin Ka'b Al

Qwaztri, dari Abdullah bin Syaddad, ia berkata, "Keluarga

Ya'qub berkumpul menuju kediaman Yusuf di Mesir, (yang

saat itu) berjumlah 86 orang; anak kecil, dewasa, laki-laki,
dan perempuan. Lalu mereka keluar dari Mesir ketika Fir'aun

mengeluarkan mereka berjumlah 600. 000 lebih. " 
8 I

19996. ...ia berkata: Amr menceritakan kepada kami dari Israil, dari

Abu Ishaq, dari Abu Ubaidah, dari Abdullah, ia berkata,

"Keluarga Yusuf keluar dari Mesir (dengan) berjumlah

670.000 orang, maka Filaun berkata, 'Mereka adalah

golongan kecil'."82

19997. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Israil dan Al Mas'udi, dari Abu Ishaq, dari Abu
Utaidah, dari Ibnu Mas'u4 ia berkata, "Bani Israil memasuki

Mesir dengan berjumlah 63 orang, lalu mereka keluar dari

Mesir dengan berjurnlatr 600.000 orang. Israil berkata dalam

haditsnya,' 670.000 orang'."t3

19998. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr
menceritakan kepada kami dari Israil, dari Abu Ishaq, dari

Masruq, ia berkata, "Keluarga Yusuf masuk ke Mesir dengan

berjumlah 370 orang laki-lald dan perempuan."e

Ibnu Katsir dalaur tafsir $nq.
Al Qrthubi dalam Al Jam{ li Ahkon Al Qtr'an (9DGS) dan Ibnu Katsir dalam
taftir(fr6).
Al Qurthubi dalarn Al Jani'li Ahkan Al Qar'an en6q dan Ibnu Katsir datam
ta8ir (8fr6).
Ibid.
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Firman-Nya, 5;L6j+;'aJL.:1i'6! 6*iir,,setetah
syetan merusaklcan (hubungan) antaraht dan saudara-soudaraht."
Maksudnya addah setelah merusak apa yang ada antara aku dengan

mereka, serta membawa sebagian kami. Dikatakan, gri',rt.ltf-;Jrt et6;!,6l ef ,1tii.
Fiman-Nyr, {(4.1:L,.3=$ Aj iry ,,sesungguhnya Tuhanht

Maha Lembut terhadap apa yang Dia kehendabi.,, la berkat4
"Sesungguhnya Tuhanku memiliki kelembutan dan berbuat sesuai

dengan kehendaki-Nya. Di antara kelembutan-Nya adalatr

mengeluarkanku dari peqiara dan mendatangkan keluargaku dari
padang pasir, setelah kami dan mereka berjauhaa dan setelah aku
menjadi hamba, budalq dan pelayan. Berdasarkan riwayat berikut ini:

19999. Bisyr menceritakan kepada l€mi, ia berkata: yazid
menceritakan kepada katrri, ia berkata: sa'id menceritakan
kepada kami dari eatadah, tentang firman-Ny4 ,3=tJ jj irt
{\Uj"Sesunggulrrya Tahanht Mata Lembut terhadap apa
yang Dia kehendaH-" Maksudnya, Dia lembut kepada yusuf
dan berbuat sesuatu kepadanya sehingga ia keluar dari
penjara" dan ia kedatangan keluarganya dari dusun padang
pasir. Dia juga mencabut dari hatinya kejahatan syetan dan
adu dombanya kepada saudara-saudaranya.Es

Firman-Nya, i=-1iir $'r[l,,Sesungguhnya Dialah yang Maha
Mengetalrud " terhadap kemaslahatan malfiluk-Ny4 dan seterusny4

* Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (712203) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyun(3lU).
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tidak tersembunyi dari-Nya awal dan akhir

" Maha Bij aksara " dalam pengaturan-Nya.

ooo

segala sesuatu. '{;;t

o- t$i';tE Lr6f $st q. +i6 eufi'e,;+(, i S;

,#SW,gj 1;+9r, r:tri a -;$ :;,rf.fij
@a4gr'!

"Y a Tuhartku, senngul*y a Englcm, tclah
mmganuguahl<frrJ lepailaku sebagian l<nai aan dm telah

nwtgaid<ffi l<epadaku srzbagion tlr' bir mimpi. (Y a Tuhmt),
Penciptalursrtilrrnfumi.Eng!<aulahPellnhnglildi&nia
dm ili alhirat, wafarlcmflah aku dalanJl<eordaanlslam ilort

Sa&nz.rnglcariiah alcu ilengffi ordng.orcmg yorrg shalih.u

(Qs. Yuusuf [12J: 101)

Abu Je'fer berkata: Allah SWT berfirman, :Setelatr Allatr
SWT mengumpulkan Yusuf dengan kedua orang tua dan saudara-

saudaranya, dibentangkan kepadanya drmia berupa kemuliaan dan

kedudukan di dunia, serta kerinduan untuk berjumpa dengan orang tua
dan nenek moyzmg mereka dari kalangan orang-orang yang shalih.

Yusuf berkaf4,lllli'g,- €4( iiS,s'ya Tuhanhr, sesungguhrrya

Engkau telah menganugerahkon kcpadafu sebagian kerajaan'. Yaloi
dari kerajaan Mesir. ;n#rt*-:U q6fu-, 'Dan telah mengajarkan
kcpadaku sebagian ta'bir mimpi'. Yakni menta'birkan mimpi.
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,t!'fi3o-riSi')6 "(a Tuton), Pencipta langrt do, buni-"
Ia berkata, "Wahai pencipta langt dan bumi."

-t;--S'(t f:l:li a .9i',; "Engkoulah Pelindngtu di dorio do,
di aWtirat." Ia berkata, "Engkau adalah pelindrmgku di dunia dari
orang yang hendak berbuat baik kepadaku dan ormg yang

menghendaki keburukan terhadapku dengan pertolongan-Mrr Engkau
juga memberiku makan dengan nikmat-Mu,lan berbuat lemah lembut
terhadapku di akhirat dengan keutamaan dan kasih sa5rmg-Mrr-

.. . t ?-til -; e; "Wafatkonlah aht dalott keadao, Islon, la
berkata, "Matikanlah aku dalam keadaan Islam."

ig)-tilu;"4ati "Dan gabungkoilah alat dengot orang-
orang yang slralih. " Ia berkata, "Gabrmgkanlah aku d€ngan bapak-

bapakku yang shalilL Ibrahim, Ishaq, pma rasrl" serta nabi-Mu
sebelum mereka"

Dikatakan bahwa sesungguhry"a sebelum Yusd tidak ada

seorang pun dari para nabi yang menghe,ndaki kem*ian- Berdasakm
riwayat-riwayat berikut ini:

20000. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkffi: Amr
menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbdh menceritakan

kepada kami dari As-Suddi, tentang firman-Nya, €i(,iS,s
*-'$fi *:V q6rt6 qt:rtA ,Ta ruhanhq sanmsulryu
Engkau telah mengamtgerahkmt kcrydah. sebagior kcrojaot
dan telah mengajarkan kcrydofu sebagiot ta'bb mfurpi_,'

Ibnu Abbas berkata, 'Nabi p€fiama yang me,minta kemmian
kepada Allah adalah Yusuf."t6

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D2u) dan Al Mawardi ilalrm ArvNukd wo Al
uytn (3185). Dalam Zad Al Masir (4Dy2),Ibnu rauzi berlma dri Ibnu Abbaq ia
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20001. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata,

tentang firman-Nya, gflt'q 64(ii5,s "Ya Tuhanht,

sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadalat

sebagian kerajaon," ia berkata, "Ia merindukan pertemuan

dengan Tuhanny4 dan ia ingin bertemu dengan-Nya serta

bapak-bapaknya maka ia berdoa kepada Allah agr
mematikannya dan mengumpulkannya dengan mereka. Tidak

seorang nabi pun yang meminta kematian selain Yusuf. Dia

berkata, '*,i:ii;_rU qd&,411i've4( i;,s 'Ya

Tulunfu, sesungguhrrya Engkau telah menganugerahkan

kcpadafu sebagion kerajaan dan telah mengajarlan

kcpodafu sebagian ta'bir mimpi...'. "

Ibnu Juraij berkata '?rda sebagian Al Qur'an (disebutkan

batrwa) ada nabi yang berkat4 'Matikanlah aku'."87

20002. Bisyr menceritakan kepada lrami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari QatadalU tentang firman-Ny4 W6;
'**I\#ti "wafatkantah aht dalam kcadaan Islam

' dan gabungkanlah aht dengan orang-orang yang shalih." ltu
Yusuf ucapkan ketika ia telah berkumpul dengan keluarganya

dan matanya telah tenang. Ketika itu ia terbenam dalam

berkat4 "Janganlah Engkau lepaskan aku dari Islam, hingga Engkau
mematikanku."
Ibnu Uqail berkata, "Yusuf tidak mengharap kematian, hanya saja ia meminta
mati dengan satu sifat, yang maloranya, 'Jika Engkau mematikanku maka
matikanlatr aku dalam keadaan Islam'."
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (712204) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir
(4D92).

I
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kese,lrangan duniq kerajaannya, dan kenikmatannya Oleh

karena itu, ia merindukan orang-orang shalih sebelun

dirinya"

Ibnu Abbas berkata" "Tidak ada seorang nabi prm yang

menginginkan kematian sebelum Yusuf-"88

20003. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Ishaq

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Az-

Zubur mengabarkan kepada kami dari Suffan, dari Abu

Arubah, dari Qatadah, ia berkata *Ketika penyatuannya

berkumpul, dan telatr sempurna atasnya nikmaq maka ia

menghendaki pertemuan dengan Tuhannya.Ia berkata i;J,sur)
Z

'"A *-1$.>.iiati ',L6 *-'9i1 *st n dfut $1i'", €i(,
'rrl;au aqi w,fi'Git Qtri a -gi' vo rut antu"

sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kcpadaht

sebagian keraiaan dan telah mengaimkan keryilaht

sebagian ta'bir mimpi. (Ya Tulnr), Pencipta langit dan

bumi. Engkaulah Pelindunght di dunia dan di akhirat,

wafatkanlah aht dalam keadaan Islam dan gabungkanlah

aht dengan orang-orang yang shalih' -'Ee

2OOO4. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hisyam

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Walid bin Muslim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Lebih dari satu orang

menceritakan kepadaku dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

bahwa ketika Yusuf AS berkurnpul dengan saudara-

saudaranya, dan pada waktu itu ia menjadi Raja Mesir, ia

merindukan Atlah dan bapak-bapaknya yang shalih (Ibrahim

tt lbnu Abi Hatim dalam tafsir (7D205).
8e lbnu Abi Hatim dalam tafsir (7D204).
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dan Ishaq), maka ia berkata, e d& ,411J,ilA ;4C'i 5.t

6i'llsrtr:1i a .Oi',.; ,-"-t$t o.td1:si ')t i*T, i-:t
'+rEJ,\ u$fri(;3 "Ya Tuhanht, sesungguhnya Engkau

telah menganugerahlran kcpadalu sebagian kerajaan dan

telah mengajarkan kcpadalu sebagian ta'bir mimpi. (Ya

Tuhan), Pencipta langit dan bumi. Englraulah Pelindunglat di
dunia dan di aHirat, wafatkanlah aht dalam keadaan Islam

dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang shalih'.'Do

20005. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Hisyam menceritakan

kepada kami dari Muslim bin Khalid, dari Ibnu Abi Najih,

dari Mujahid, tentang firman-Nya, *St nqJa gtXt

Lr(Vf "Dan telah mengajarkon kcpadaht sebagian ta'bir
mimpi," ia berkata, "Tabir."9l

20006. Diceritakan kepadaku dari Al Hasan, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'a& berkata: Ubaid bin Sulaiman

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhahhak berkata, tentang firman-Nya, 4;;ritS$r;j'uA;3\ "Wafatkanlah aht dalam keadaan Islam dan

gabungkanlah alru dengan orang-orang yang shalih," ia
berkata, "Matikanlah aku dalam ketaatan kepada-Mu, dan

ampunilah aku jika Engkau mematikanku."e2

20007. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata: Yusuf

Mujahid dalam tafsir (401).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (712203) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyun(3/85).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D204).

90
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berkata ketika melihat karamah dan keutamaan Allah

kepadanya dan keluargany4 ketika Allah melnpertemukan

mereka kembali dalam kegembiraan - b gqii, ;-tk k; "Jt-
n; ;t qi+ Ii'$ "Wohot ryahtu inilah ta'bir mimpiht yang

dahulu itu; sesungguhrrya Tuhanht telah menjadiknmyo

suatu kcnyotaan." Sampai firman-Nya, €A' '#' i 'tl.

"sesungguhnya Dialah Yang Maha Mengetahui lagi Malra

Bijaksana." (Qs. Yuusuf ll2l: 100) Kemudian Yusuf

mengurung diri, dan diceritakan bahwa yang ia miliki di

dunia tti "binasa'e3 dan hilang, maka ia berkata, Ci( i;S.s

4 4i'.J ';"-!'$o-ii3i 
"L6,>'E'ii 

+-iu q,*e "ixi'n'ud,fl\ ,#tS U* 6; -'r;+gr' (43ti "ro ruhanh+

sesungguhnya Engkau telah mengorugerahkan kcpadaht

sebagian keraiaan dan telah mengaiarkan kepadaht

sebagian ta'bir mimpi. (Ya Tuhot), Percipta langit dan

bumi. Engkaulah Pelindunght di &nia dan di aHirat,

wafatkanlah aht dalam kzadaon Islon dan gabungkanlah

aht dengan orumg-orang yang shatih #

Disebutkan batrwa anak-anak Ya'qub yang telah

memperlakukan Yusuf pada masa kecil dahulu fralmi membuangnya

di sebuah sumur), ayah mereka (Yaqub) memohonkan ampruran

untuk mereka, dan Allah menerima tobat mereka serta mengampuni

mereka. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut ini:

20008. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan

et .rnr : elltr '(binasa" t+t J:d t\.LthatAl-Lrsan (e,rtri: +).* lbnu Abi Hatim dalam taftir (7D2M).
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kepadaku dari Shalih Al Muri, dari Yazid Ar-Raqasyi, dari
Anas bin Malik, ia berkata: Sesungguhnya ketika Allah SWT
menyatukan Ya'qub dengan anak-anaknya, dan matanya telatr

menjadi tenang, ia membiarkan anaknya menyendiri,
sehingga mereka berkata satu sama lain, "Bukankah kalian
telah mengetatrui perbuatan kalian, dan kalian mendapatkan

maaf dari bapak kalian, batrkan Yusuf telatr kalian temukan?"
Mereka menjawab, "Ya." Lalu berkata, "Maaf dari keduanya

telah memperdaya kalian, lalu bagaimana dengann Tuhan
kalian?"

Masalatr tersebut kemudian membawa mereka untuk
menemui sang bapak, mereka duduk di hadapannya,

sedangkan Yusuf duduk di sisi bapaknya. Mereka berkata,

"Wahai bapak kami, karni telah mendatangkanmu dalam

suatu masalatr yang belum pernatr kami lakukan sama sekali

sebelumnya, dan turun perintah kepada kami yang belum
pernah diturunkan kepada kami yang seperti itu, hingga kami
tergerak untuk melakukannya, dan para nabi adalah makhluk
yang paling penyayang." Ya'qub lalu berkata, "Ada apa

anak-anakku?" Mereka menjawab, "Bukanlah engkau telah
mengetahui perbuatan kami terhadapmu dan terhadap

Yusuf?u Ya'qub menjawab, "Ya." Mereka berkata,

"Bukankah kalian berdua telah memaafl<an?" Keduanya

menjawab, "Ya." Mereka berkat4 "Walaupun kalian berdua

telatr memaafl<an kami, nirmun itu tidak berarti apa-apa jika
Allah tidak memaafkan kami." Ya'qub lalu berkata, "Lalu,
apa yang kalian inginkan?" Mereka menjawab, "Kami ingin
kalian berdoa kepada Allah untuk kami. Jika watryu datang
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kepadamu dari Allab bahwa Dia telah memaaftan kami,

mal<a mata kami menjadi t€nang dan hdi kemi 6snjadi lega

Namrm jika tidak, maka tidak ada mata yang teNrmg di dunia

ini,ntuk sslamenya"

Ia (Anas bin Malik) berkata: Sang bryak pm berdiri dan

menglradap kiblat, diikuti oleh Yusuf yang bediri di

belakangnya. Mereka b€diri di belakangnya dengan penutr

kehinaan dan kelfiusyuan.. Ya'qub be,rdoa dan Yusuf

mengamini, dan permohonan mereka tidak dijawab selama

20 tahun. Shalih Al Mwri berkata: Hingga sampai pada 20

tahunan, Jibril kemudian turun kepada Ya'qub AS dan

b€,rkat4 "sesungguhnya Allah mengrrtusku kepadamu, dan

aku me,mbawakan kabar gembira kepadamrq bahwa Dia telah

me,ngabulkan doamu rmhrk anak-anakmu Dia telah

mengamprmi perbuatan merekq s€rta telah mengambil janji

mereka setelahmu atas kenabian.'s

20008. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: AI Harits

menceritakan kqada kami, ia be,rkata: Abdul Aaz
menceritakan kepada kami, ia berkaa: Ja'far bin Sulaiman

berkata dari Abu Imran Al Juni, ia berkata" "De,mi AllalL jika

terjadi kematian Yusuf, maka Allah akan memasukkan

mereka ke neraka Akan tetapi Allah SWT menahan jiwa

Yusuf supaya sampai kepadanya perintah dan kasih sayang-

Nya rmtuk mereka"

Ia berkata uDemi Allalt tidak ada cerita Allah memberitakan

kepada mereka, yang mexrcela mereka dengan hal itu karena

" Ibnu Ksir dalam tafsir (8/81), ia b€*ata, "Atso mi manquf dari Anas, Yazid
Ar-Ruqasyi, dan Shalih Al MurL yang keduanya smgat dho'f
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mereka adalah nabi-nabi penghuni surga, akan tetapi Allah
menceritakan kepada kita berita mereka supaya hamba-Nya
tidak berpufus asa.,'e6

Disebutkan bahwa Yaqub meninggal sebelum yusuf, dan
Ya'qub berwasiat kepada yusuf serta memerintahkannya agar
menguburkannya di sisi bapaknya (Ishaq AS). Berdasarkan riwayat-
riwayat berikut ini:

20010. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr
menceritakan kepada kami dari Asbath, dari As-Suddi, ia
berkata: Ketika kematian menjemput ya'qub, ia berwasiat
kepada Yusuf agar menguburnya di sisi Ibrahim dan Ishaq.
Ketika ia meninggal, ditiupkan ramwm patrit padanya dan
jenazatrnya dibawa ke Syam. Ketika mereka sampai di tempat
itu, Aish (saudara yaqub) nrnyarnbutny4 ia berkata, "Ia
telah mengalahkanku dalam hal dahrah, maka demi Allalq
dia tidak akan mengalatrkanku dalam hal penguburan!" Ia
pun melarang orang-orang yang akan menguburnya. Ketika
mereka tertahan, Hisyam bin Dan bin ya'qub berkata -Hisyam adalah tuli- kepada sebagian saudaranya, "Mengapa
kakekku tidak dikubur?', Mereka menjawab, ,'Ini, pafiran*u
yang melarangnya." Ia lalu berkata, "Tu4iul<kan kepadaku di
mana dia" Ketika ia melihatnya" Hiqyam mengangkat
tangannya lalu memukul kepala Aish dengan satu kali
pukulan yang sangat keras hingga menanggarkan kedua

s lbnu Athiyatr dalam Al Muhanar Al Wajiz e2gg.
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matanya dan jatuh di pelipis Ya'qub. Keduanya pun lalu

dikubur dalam satu liang ktrbrn.e

ooo

tA'#tyrgi

"Denikim itu (adalah) ili utarabqita-bita yang gaib
yang l<ami wahyl<an l<Epailonw .&.f.ulrrrlnmad) ; padalwl

lranw ddakbqada pailf, sisi- mrr:el,a,ledka mrr:el<a

mertutttsl<an rencanarrya (una* memasndilcm Yu,n$ li,c
df,lflin sunnlr") ilmt nqer@ senmgnengfrur tipu.doya"

(Qs. Yuusuf UZl: l02l

Abu Ja'far berkata: Allah SWT Uemrman, "Berita yang Aku
kabarkan ini adalah berita Yusuf dan orang tuanya (Ya'qub) serta

saudara-saudaranya, serta semua yang ada dalam surah iru, ,v)l;
..-3r "@dalah) di antara berita-berita yang gaib." Dia berfirman,

"Di antara berita gaib yang tidak kalian saksikan dan tidak kalian

lihat, akan tetapi Kami 'i.J-jyr+-i 'Yang Kami watryukan kepadamu

(Muhammad)', dan Kami memberitahukanmq agar dengan berita

tersebut Kami menetapkan hatimu dan mendorong hatimu untuk

bersabar atas kejadian yang menimpamq berupa penderitaan dari

kaummu tentang Dzat Allatr. Juga agar kamu tahu-bahwa sebelummu

terdapat orang yang Allatr utus, dan ketika mereka bersabar atas

' lbnu Abi Hatim dalarn tafsir Qn2\5)dan lbnu Jarzi dalam Zad Al Masir (4fLy,
2e2).

,rKYS'a1L**;, *1t X:i l,+t
@iK'{'
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kejadian yang menimpa merek4 maka mereka memaafkan,

memerintahkan kepada kebaikan, berpaling dari orang-orang bodoh,

mendapatkan kemenangan, mendapat pertolongan, mendapatkan

kedudukan di dunia, dan mengalatrkan niat orang-orang yang

memusuhi mereka serta musuh agama Allah."

Allah SWT berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Oleh
karena itu wahai Muhammad, ikutilah jejak merekq dan ceritakanlatr

perihal mereka." 'b$ifit;lfi;3\Ldi eKY: ,padahat tramu

tidak berada pada sisi mereka, ketika mereka memutuskan

rencanonya (untuk memasukknn Yusuf ke dalam sumur) dan merela
sedang mengatur tipu-dcyo'. "

Allah berfirman, "Kamu (Mtrhammad SAW) tidak hadir di
antara saudara-saudara Yusuf, ketika mereka berkumpul dan

menyepakati pendapat mereka, dan benarlatr keinginan mereka untuk
melemparkan Yusuf ke dasar sumur, dan itulah trpu-daya mereka.,,
o;j:;- ;i "Dan mereka sedang mengatur tipu-daya.,, Berdasarkan

riwayat-riwayat berikut ini:

2001l. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Ny4 n4n'& q
"Padahal kamu tidak berada pada sisi mereka.,, Maksudnya
adalatr Muhammad SAW. Allah berfirman, "Kamu tidak
berada di antara mereka ketika rupreka melemparkannya ke

dasar sumur i:fi- e: 'Dan metefta sedang mengatur tipu-
daya', terhadap Yusuf."eE

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D206) dan Ibnu Jauzi dalam zad Al Masir
(4De3).
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20012. AI Qasim menceritakan kepada knni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada lcami, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jwaij, dari Atha Al Khurasani, dari Ibnu

Abbas, tentang firman-Nya, iifif ijiY6'tltr-i aKYS
"Padahol kamu tidok berada Wdo sisi mereka, kctika mereka

memutuskan rencorumya (mtukrunasukkor Yusuf fu dalam

sumur) dan mereka sedong rncngahr tip4oya," ia berkata,

"Mereka adalah anak-anak Ya'qub."e

ooo

'o-wh*;$.":Ai'7uYs
uDa;n sebagif,nErzsm narlrrusiailok al<arlrbrrimarlr 

-w alnupun l<mw wW@ ntcngirrgitrhmnty o-.n
(QB. Ywsuf U?lz 1O3)

Abu Ja'far berkete: Allah SWT Uerfiman, "Kebanyakan

kaunmu yang musyrih wahai Muhamma4 tidak mempercayai dan

membenarkanmu, meskiprm kamu sangat ingin mereka beriman

kepadamq membenarkanmu dan me,ngikuti apa yang kamu bawa dari

sisi Tuhanmu."

ooo

e lbnu Abi Hatim dalam a8irpl2206).
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'*;t3br$$tLTb{"AWc;
uDan l<ontu sel<ali.l<ali ddak rneminta uDahlnpda mqelra

(terhailap sa.rlrclrwrnr ini),

iat fidak lain hmy alah p engaj cfi cm b agi sene sta alanr."

(Qs. Yuusuf [12J: 104)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman kepada Nabi
Muhammad sAw, "Kamu sekali-kali tidak meminta, watrai
Muharnmad, kepada orang-orang yang mengingkari kenabianmu serta
menolak untuk membenarkanmu dan mengakui apa yang kamu bawa
kepada mereka dari Tuhanmu, serta meninggalkan penyembahan
kepada berhala dan taat kepada Yang Matra pengasih. ;t'U ,Upah

kcpada rnereka (terhadap seruanmu ini)'. Maksudnya yaitu balasan
dan upah dari mereka. Akan tetapi balasan dan upatr pekerjaanmu ada
di sisi Allah."

Dia berfirman, "sekali-kali kamujangan meminta balasan dari
mereka atas seruanmu ifu, maka mereka mengatakan kepadamu:
'Maksud seruanmu kepada kami untuk mengikutimu adalah agar kami
memberikan kepadamu harta kami jika kamu memintanya', dan jika
kamu tidak meminta itu kepada mereka, maka mereka berhak
mengetahui batrwa kamu menyeru mereka untuk mengkutimu adalah
bersurnber dari dirimu karena perintatr Tuhanmu, nasihatilah mereka,
dan berhati-hatilah dari tipu daya mereka."

Firman-Nya, 'dfi-31rJ$ 
iL. 

,,hu tidak tain hanyatah
pengajaran bagi semesta alam. " Allah SWT berfirrnan, ,,Untuk apa
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Tuhanmu menguhrsmu, wahai Muhammad, berupa kenabian dan

risalah selain pengajaran?"

Dia berfirman, "Selain nasihat dan pengajaran kepada seluruh

alam, supaya mereka mendapat nasihat dan pengajaran."

ooo

etw 
" 
ii,-?-:''iil o- tjjjl c A( U 4\4-t

ovtrw
"Darrbanyak selcali tando.tanda (l<elqasaan y'.l;lc.h) di

langit dm dibnlrnrri yang nqel<a melaluinyo, sedmtg mrr:el<o

bupaling ilmipadmry*"

(Qs. Yuusuf U?lz 105)

Abu Je'fer berkata: Allatr SWT berfirman, "Banyak sekali

tanda-tanda di langit dan di bumi milik Allah, sebagai bahan

pembelajaran dan hujjah, seperti matahari, bulan, bintang, gunung,

laut tumbuhan, dan pepohonan."

4jb irt:;- "Yang mereka melaluinya." Dia berfirman,

"Maksudnya adalah, mereka melaluinya tapi mereka berpaling, tidak

mengambil pelajaran dan tidak memikirkannya. Padatral, hal-hal

tersebut menunjulkan keesaan Tuha& dan ketuhanan tidak layak

kecuali bagi Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa, Yang telatr

menciptakannya dan menciptakan segala sesuatu, lalu mengaturnya."

Pendapat kami tentang masalah ini sama dengan pendapat para

ahli takwil. Berdasarkan riwayat berikut ini:
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20013. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman-Nya, i;4\U,
W3Y.e-jrt|9931gfif. "Dan banyak setati tanda-

tanda (kchtasaan Allah) di langit dan di bumi yang mereka

melalufutya."

Dalam mushhaf AMullah berbunyi 4 o't$i- "mereka

berjalan di atasnya". Langit dan bumi adalah dua tanda-tanda

y*rg agung.lm

ooo

@tfle,it;;u|Luiit(,
"Dan sebagian Lrason iloi nset& fidak befunflrr lnpodo

Alloh,nwlainl<milalorr.l<eaila$lne,nrpel,.isel<uail<rrr.Alldh
(ilmgar. setrtaharrt senrbalvln lain).u

(Qs. Yuusuf [12]: 106)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman, "Orang-orang
yang sifatnya telah disebutkan dalam firman-Ny a: g g)'. il41'1t3;; V e, W 3;;,-z-i.it5 o. i$i,, D;;' ionyor, s e trati

tando-tarrdo (kchtasaan Allah) di langit dan di bumi yang mereka

melaluinya, sedang mereka berpaling daripadanya.', (Qs. Yuusuf

ll2l: 105) Tidak membaca bahwa Dialah Penciptanya, pemberi

rezekinya, dan pencipta segala sesuafu. Mereka justru menyekuhrkan-

t* Ibnu Athiyah dalam At Muharrar Al Wojiz QDSI) dan Abu Hayyan dalam At
Bab Al Mahith (6133 l, 332).
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Nya dalam bentuk menyembah berhala dan patung, serta dugaan

mereka batrwa Dia mempunyai anak. Maha Suci Allatr atas dugaan

mereka tersebut.

Pendapat kami tentang masalatr ini sama dengan pendapat para

ahli takwil. Berdasarkan riwayat-riwayat berikut ini:

20014. Ibnu V/aki menceritakan kepada kami, ia berkata: Imran bin

Uyainatr menceritakan kepada kami dari Atha bin As-Sa'ib,

dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya,

f4iEl;llt "Dan sebagian besar dari mereka tidak

beriman kcpada Allah," ia berkat4 "Tentang keimanan

mereka jika dikatakan kepada mereka, 'Siapa yang

menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Siapa

yang menciptakan grrnung?' Mereka menjawab, 'Allah'.
Padahal, mereka orang-oftmng musyrik."lol

20015. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Al
Ahwash menceritakan ke,pada kami dari Simak, dari Ikrimatr,

tentang firman-Nya, J$,r4ff,A'url1,3 "Dan sebagian

besar dari mereka tidak beriman kcpada Allah," ia berkata,

"Tanyakan kepada mereka, 'Siapa yang menciptakan kalian?

Siapa yang menciptakan langit dan bumi?' Mereka akan

menjawab, 'Allah'. Itu merupakan keimanan mereka kepada

Allah, padatral mereka menyembatr selain-Nya. " 
102

20016. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami dari Israil, dari Jabir, dari Amir

r0r Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4D94), Ibnu Athiyah dalam Al Muhatrar Al
Wajiz (3D85), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (3/331).

'' Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D207\ dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir
(4De4).
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dan llcimah, tentang "yil, FU;}A,blti "Dan
sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah,"
keduanya berkata, "Mereka mengetahui bahwa Dialah Tuhan

mereka, dan Dialah pencipta merek4 padahal mereka

menyekutukan-Nya. " 
l 03

20017. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Israil, dari Jabir, dari Amir
dan llaimah, riwayat yang sama.le

20018. ...ia berkata: Ibnu Numair menceritakan kepada lmmi dari

Nashr dan rkrimah, tentang ayat, fiJ$;UjjAbS-tt
$rn "Dan sebagian besar dari meret(o tidak beriman

kcpada Allah, melainkan dalam keadaan mempersehttukan

AAah (dengan sembahan-sembahan lain)," ia berkata

"Tentang keimanan mereka jika mereka ditanya, 'Siapa yang

- menciptakan langit?' Mereka menjawab, 'Allatr'. Jika mereka

dit oyq 'Siapa yang menciptakan mereka?' Mereka

menjawab, 'Allah'. Padahal, mereka setelah itu
menyekutukan-Nya. " 

I 05

20019. ...ia berkata: Abu Nu'aim menceritakan kepada kami dari Al
Fadhl bin Yazid Ats-Tsimali, dari Ikrimah, ia berkata tentang

firman-Ny4 {ii'Jrfi 6.i:t5 .>- iAi 'jL'i €v 6dj "oon
sesungguhnya jila kamu tanyakan kepada mereka, 'siapakah

yang menciptalan langit dan bumi?' Tentu mereka akan

menjmtab, 'Allahl (Qs. Luqmaan [3U: 25) Lalu jika mereka

ditanya tentang Allah dan sifat-Nya, maka mereka menyifati-

tts lbid.
'u lbid-
t6 lbid-

rlll
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Nya dengan sifat selain-Nya dan menganggap-Nya memiliki

anak. Mereka juga menyekuttrkan-Nya. " 
I 06

20020. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syababatr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Warqa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, tentang firman-Nya, iritlu, iiUbl(,
ttj "Dan sebagian besar dari meretra tidak beriman

kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersehttukan

Allah (dengan sembahan-sembahan lain)." Maksudnya,

keimanan mereka atas perkataan mereka, "Allah adalah

pencipta kami, memberi rezeki kepada kami dari mematikan

kami.t'lo7

20021. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

sebagian besar dari mereka tidak beriman kcpada Allah,

melainkan dalam kcadaan memperselattulcan Allah (dengan

sembahan-sembahan laiD." Keimanan mereka adalatr

perkataan mereka, 'Allah adalatr pencipta kami, memberi

reznkikepada kami, dan mematikan kami."lo8

20022. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

'n lbid.
'' Mulahid dalam tafsir (401), Ibnu Jauzi dalam Zad At Masir (4D94), Ibnu Abi

Hatim dalam t^fsk Qn207), dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun
at87).

't lbid.
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tentang firman-Nya, tt$ e, J$;U,{E\ tn3t72 "oan
sebagian besar dsri mereka tidak beriman kepada Allah,
melainkan dalam kcadaan mempersekutukan Aaah (dengan
sembahan-sembahan lain).,, Keimanan mereka adalatl
perkataan merek4 'Allah adalatr pencipta ka,rd, memberi
rezeki kepada kami, dan mematikan kami,. Ini merupakan
keimanan yang disertai dengan kemusyrikan penyembahan
mereka kepada selain-Nya.,, l@

20023- ...ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata:
AMullah menceritakan kepada kami dari w*qq dari Ibnu
Abi Najh,_ dari Mujatrid, tentang firman-Nya, i.il13
t{FfrJg;Ui&a,,Dan sebagian besar dari mereka
tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam kcadaan
memperselattukan Allah (dengan s embahan-sembahan lain), "
ia berkat4 "Keimanan mereka adalah perkataan mereka,' 
'Allah adalah pencipta karni, memberi rezeki kepada karli,
dan mematikan kami :.n I lo

20024. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Hani bin
Sa'id dan Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari
Hajjaj, dari AI Qasim, dari Mujatrid, ia berkata, ..Mereka

berkata, 'Allah adalatr Tuhan kami, Dia memberi rezeki
kepada kami'. Setelatr itu mereka menyekutukan-Nya"lll

20025- Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: AI Husain
menceritakan kepada karni, ia berkata: Haiiaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Jurarj, dari Mujatrid, ia berkata"

't lbtd.
rto lbid.
ttr lbid.
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"Keimanan m€rcka adalah perkataan merck4 'Allah adalatl

Pencipa kami, memberi rczekt kepada kami, dan mematikan
krr"tir.nl12

20026. ...ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abu Tamilah menceritakan kepada kami dari Abu
Hamzab dari Jabir, dari IkrimalU Mujahid, dan Amir, mereka

berkata tentans aya\ itfi fiJg;Uial iil_V,
"Dan sebagiot beso dsi mereka tidak beriman kepafu
AAah melahkot dalon kcadaan mempersehttukan Allah
(dengan sembahot-sembahan lain)," ia berkata, "Tidak ada

seorang prm kecuali ia tahu bahwa Allah telah

menciptakannya dan menciptakan langt serta bumi. Inilah
keimanan merek4 dan mereka mengingkari selain itu."tl3

20027. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan ke1lada kami, ia berkda: Sa'id menceritakan

kepada kami dai aahdah, tentang firman-Nya iil_6
t5fi{t1i;Ur31+1 "Dan sebagior beso dryi mereka

tidak berimot kepdo Allah, melainkmr dalun kcadaan

mempers ehtfirkot Allah (dengan s embahan-s embaho, I ain). "
Maksudnya dalam keimanan mereka ini, kamu tidak
menemui seormg prm dari mereka kecuati pasti

memberitakan kepadamu bahwa Allah adalah Tuhannya
Dialah )'mg me,ncipakaonya dan me,mberinya rezeki.

Padabal, ia musyrik dalm menyembah-Nyalta

trz lbid.
ff' t " tanailalm ?tdAlMcb(4D94:).
rr' Abdurrazzaq dalam tafrir Qmq-

G
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20028- Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Mnhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami
dari Ma'mq, d*i Qatadatr, tentang firman-Ny4 bl_V,
i;UrfEt "Dan sebagian besar dari mereka tidakberiman
kcpada Allah," ia berkata, "Janganlatr bertanya kepada
seoriang pun dari oftrng-orang musyrik, .Siapa Tuhanmu?,
kecuali ia akan menjawab, 'Tuhanku adalah Allah', padatral

ia menyekutukan-Nya. " 
I I 5

20029- Muhammad bin sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:
Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan
kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-
Nvr' i{F et Jt{Urfj-;t b3-t7t "Dan sebagian besar
dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam
keadoan mempersehttukan Attah (dengan sembalan-. 
sembahan lgir)." Makzudnya adalah orang-orang Nasrani.

';ii'J;;:Fn|;,f3i i{',;, 6v dj ,,oon sesungguhnya
jifo kamu tanyakan kcpada mereka, ,siapakah yang
menciptakan langit dan bumi?' Tentu mereka akan
menjawab, .4il:h i " (Qs. Luqmaan [31]: 25) ;j {U e;
';'Ki- irx;a'"J;i i$ "Dan sungguh jika tramu bertanya

kcpada mereka, 'siapakah yang menciptakan mereka,

niscaya merela menjav,ab, 'Allah,.', (es. Az-Z;'ilrtrff p3l:
87) Jika kamu bertanya kepada mereka" ..Siapa yang memberi
kalian reznki?" Tenfu mereka menjawab, ..Allah.', padahal,

t's lbid.



TafstuAh:Ihafui

mereka menyekutrkan-Nya dan menyembah selain-Nya,

serta bersujud kepada sekuhr-sekutu selain-Nya. I 16

20030. Al Mutsarma menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin

Aun mengabarkan kepada kami, ia berkata: Husyaim

mengabarkan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak,

ia berkata, "Mereka menyekutukan-Nya ketika

bertalbiyah.*ll7

20031. Ibnu Waki mgnceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Numair menceritakan kepada kami dari Abdul Malik, dari

Athq tentang finnan-Nya , iiUrKEt bj-6 "Dan

sebagian besar dari mereka tidak beriman kzpada Allah," ia
berkata" "Mereka tahu batrwa Allah adalah Tuhan merek4

namun setelah itu mereka menyekutukan-Nyu. u "t
20032. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin

Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

mengabarkan kepada kami dari AMul Malik, dari Attra,

tentang firman-Ny4 t{F fi Jli;V rflAi ;$_fr,Dan
sebagian besar dari mereko tidak beriman kepada Allah,

melainkan dalam kcadaan mempersehttulcan Allah (dengan

sembalun-sembahan lain)," ia berkata, "Mereka tatru bahwa

Allah adalah pencipta mereka dan pemberi rezeki kepada

mereka, namun mereka tetap menyekufukan-Nyu. " "'

116 fbnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4D94) dan Ibnu Athiyah dalam Al Muhsru Al
Wajiz(3DEs).

rr7 As-suyuthi daltrn' Ad-Dtrr Al Mantsur (4t1g3).
rrt As-suyuthi d^lam Ad-Durr Al Mantsur (4t59,3), dan ia menisbatkannya kepada

Sa'id bin Manshur, Ibnu Al Mundzir, serta Abu Asy-Syaikh.
rre lbid.
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20033. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Ibnu

Taid berkat4 tentang firman-Nya, fU {1L1 'o+l V,3 "Dan

sebagian besm dari mereko tidak beriman kepada Allah," ia

berkata: Tidak ada seorang pun yang menyembatr Allatl
beserta selain-Nya kecuali ia orang yang percaya kepada

Allah, sadar bahwa Allah adalatr Tutrannya, Pencipta dan

pemberi rezeki kepadany4 rurmun ia menyekutukan-Nya.

Apakatr kamu tidak melihat bagaimana Ibrahim berkata" JG

$fi'*#f @ 6;i:-iiHi:qr.;$1@ rti 'ire ;;/J
@ a+Xi 5.s "Ibrahim berkata, 'Maka apakah kamu telah

memperhatikan apa yang selalu kamu sembah'. Kamu dan

nenek moyang kamu yang dahulu? Karena sesungguhnya

apa yang kamu sembah itu adalah musuhh+ kccuali Tuhan

semesta alam." (Qs. Asy-Syu'araa' [26]: 75-77) Ia tahu

bahwa mereka menyembah Tuhan semesta alam beserta apa

yang mereka sembatr.

Ia berkata, "Bukanlah seseorang yang menyekutukan-Nya
juga percaya kepada-Nya. Apakatr kamu tidak

memperhatikan bagaimana orang Arab bertalbiyah, yang

berbrmyi 'o?J$ ,:,:))'i q? 'rt ,d ui-F r c$ ,c$ Hb' un;J
',:li r4Z Mereka masih t"t"p -*y"kutukan-Nya.'120

ooo

r20 lbnu Abi Hatim dalam tafsir (7D2Ot).

I
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{ {rf i.Aet # J fi et:i g2^;.;;# ;\rr33
a;fr.

.Apal<ah 
mrrrelr,a mqasd amrcm ilmil<edatangan silcsa y'.Jllah

y drrg meliputi mcrela, atau lcedatmrga,n kiamot lnpod,
msel<n seccfid mendadak, sedang mqel<.a ddok

menyadmhrya?"

(Qs. Yuusuf UZI: 107)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirnan, "Apakah orang-

orang yang tidak mengakui bahwa Allah adalatr Tuhan mereka itu bisa

dianggap beriman, kecuali mereka menyekutukan-Nya dalam

peribadatan kepada selain-Nya?"

it vlfi A''^;'r$'#j itffil "Apakah mereka mer(Na aman

dari lcedatangan siksa Allah yang meliputi mereka." Mereka
terselubungi oleh siksa dan adzab Allah karena kemusyrikan mereka

terhadap Allah, atau mereka kedatangan kiamat yang mendadak saat

sedang dalam musyrik kepada Tuhan mereka, sehingga Allatl
mengekalkan mereka di neraka-Nya.

Pendapat kami tentang masalah ini sama dengan pendapat para

atrli takwil. Berdasarkan riwayat-riwayat berikut ini:

20034. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,
tentang firman-Nyu $lrtli ii'^aL'i$ ;\,'Kedatangon
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siksa Allah yang meliptti mereka," ia berkat4

"Menyelubungi mereka. u l2l

20035. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syababatr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Warqa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najfi, aari

Mujatrid, tentang firman-Ny4 $1rt1i;ri'i;i> "Siksa Allah
yang meliputi mereka," ia berkata, "Menyelubungi
mereka."l22

20036. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil
menceritakan kepada karni dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,

riwayat yang sama.'23

20037. ...ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullah menceritakan kepada kami dari Warqq dari Ibnu

"Abi Najih, dari Mujahid, riwayat yang sama.l2o

20038. ...A1 Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kalni, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, riwayat yang

sama.l2s

20039. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id mencerit2kan

kepada kami dari eatadah, tentang firman-Nya, 'fty 6'AS1

r2r Mu;ahid dalam tafsir (401), Ibnu Abi Hatim dalam tafsir !D2OB), dan Al
-- Baghawi dalam Ma'alim At-Tdruil (31331).
tn lbtd.
'u lbid.
'zo lbid.
'u lbid.
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itvlftii'-^;'iL "Apakah merelca tnerasa aman dari
kcdatangan siksa Allah yang meliputi mereka," yakni siksa

dari adzab Allah.126

20040. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman-Nya, Vlai, AW
irr "Siksa Allah yang meliputi mereka," ia berkata,
;Malapetaka dahsyat yang menyelubungi mereka yaitu siksa

dari Allah."l27

ooo

frii#)i# q: (t i**. iy ;ifr JLYil* -4*j" -,is, 3

@4;i11'6u3
"Katalcadlah, 'Inilah ialar- (dgamo)lcu, aku dsn ordng.orcmg

ydrrg nlrrr,lgilautilcu nwrgajak (l<atrau) lnpada y'.J;lc.h ilengan
l*iid, yang tWdtu, Malw Suci Nlah, dan aku tiadn

termasttk or(mg.ofimg yang mttsyffik' ."

(Qs. Yuusuf ILZI: 108)

Abu Ja'far berkata: Allatr SWT berfirman kepada Nabi

Muhammad SAW, H "Katalcanlah," wahai Muhammad. 91j Jj
i'Katakanlah, 'Inilah'. " Dakwah yang aku serukan dan jalan yang aku

serukan kepada keesaan Allah dan kemurnian menyembatr bukan

r" Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D209) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarail
(3t33t).t2' Ab&xrazzaq dalam tafsir (2/225),Ibnu Abi Hatim dalam tafsi (7D209), dan
Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (9274).
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kepada tuhan-tuhan serta patung-patung dan taat kepada-Nya serta

meninggalkan maksiat kepada-Nya, adalah jalanku, tarikatku, dan

dalcwahku.

l, jl -J\l "Aht mengaiak (komu) kcpada Alloh," hanya

kepadanya, tidak ada sekutu bagi-Nya iE-. ,t" "Dengan hujjah yang

nyata," dengan itrr' dan keyakinan mengetahui-Nya dariku. o-;t u:l
"Aht dan orang-orang," mengajak kepadanya dengan hujjatr yang

nyatajuga. ujt ;r-,'2 "Dan orang-orang yang mengikutiht," serta

membenarkanku dan percaya kepadaku. iit ot;3i

"Maha Suci Allah." Allah SWT Mrman, "Katakanlah
dengan menyucikan Allah dan mengagungkan-Nya dari memiliki
sekutu dalam kerajaan-Nya atau terdapat sesembatran selain-Nya

dalam keluasaan-Nya."

4-#i'-611j "oon afu tiada tennasuk orang-orang yang

musyrik^'.' Allah berfirman, "Aku t€rbebas dari orang yang

menyekutukan-Nya. Aku bukanlah bagian dari mereka, dan mereka

bukan bagian dariku."

Pendapat kami tentang masalah ini sama dengan pendapat para

atrli takwil. Berdasarkan riwayat-riwayat berikut ini:

20041. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far

menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Ar-Rubai bin
Anas, tentang finnan-Ny4'ri4 &';t1 3f3{ -,y,3 -DJ. :ii
"Katakanlah, 'Inilah jalan (agona)ht, aht mengajak (kamu)

kcpada Allah dengan hujjah yang nyata'." Ia berkata, 'Inilatl
dakwahku."l2E

t2t Al q,nrthubidalanAl Janti'li Ahkan Al Qar'm(9D74)
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20042. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada karri, ia berkata: Ibnu 7-aid berkat4
tentang firman-Nya li-; iY ;ifr jyYj!t-4*.e$:S
"Katakonlah, 'Inilah jalan (agama)hu, aht mengajak (tamu)

kcpada Allah dengan hujjah yang tq/ata'." Ia berkata,
*Kalimat ,F oi-j '1ni1a7, jalan (agama)ht', maksundya

adalah, inilah perinta!, Sunnah, dan jalan Rasulullatr. $yYj";t
'*j5 e;g?i$ i|';ti 'aku dan orang-orcms yans
mengihttiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah
yang rryata'. Makzudnya adalah hak Allah dan kewajiban

bagi orang yang mengikuti-Nya untuk mengajak kepada apa

yang diserunya, mengingatkan dengan Al Qur'an dan nasihat,

serta mencegah perbuatan maksiat kepada Allah.-l2e

20043. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Abu Ja'far, dari Ar-Rubai bin Anas, tentang

firnan-Ny4 ,F 9# S--i "Kotol*rlrh, ,Inilah jalan
(agama)fu'. " Maksudnya, inilah dakwahku.l3o

20044. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkam
menceritakan kepada kami dari Abu Ja'far, dari Ar-Rubai,
tentang firman-Ny\ dt 

j *e,y "Katakanlah, 'Inilah jalan
(agama)ku'. " Ia berkata, *Inilah dakwahku."l3l

ooo

r2e rbnu Abi Hatim dalam tafsir (Z22og-2zlo) Al Mawardi daran An-Nukat wa Al
.^^ Uyn (3/88) dan Ibnu Athiyah dalamAl Muhsro Al Wajiz (3D55)
r30 Al quthubi dalam Al Jamt li Ahkn At ew'on(gD74i d;Ar Mawardi dalam

An-Nukatwa Al Uyur, (3/88), dari Ibnu Abbas.
t3' Ibid-
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$ain# e rrfL-*j { (-., I Fr# ut177*,
'i$ ui$t *F 6?i6 t #,:1,$*i ai;*;-

6j4:,561W<r-it3-r;$i3r:lj
"r<a*Ji fidak menguttrs o,fuLur*t<mu, melainlcmr qang

laki-laki y atg K,,ni t-d,t<ff. walryt r<cpadany a ili antara
petaua* negeri. Mal<a tiilat<t<ah nqercabepuglan iti rnilca

bumilalunwlihatbagahnmfl r<emdatwnorcmg.orang
sebelum nrsela (yans n.-.itustat<m ras.,.l) itmt

senngulurya lc,,npung aldrirat adatah lebih baik bagi
or(mg.ofimg yang bqtakwa. Maka tiilald<ah t<mnt

menikhlcuvrya?,,

(Qs. Yuusuf U}lz lO9)

Abu Je'fer berkata: Allah SWT berfirman, O-:,:rl V1 "Kami
tidok menguttts," wahai Muhammad. ,ig., if eflf ,6 

"sebelum kamu,
melainkan orang laki-laki," bukan p"*,,,p* dan bukan pula
malaikat.'$jl rg-t-.' "Yang Kami berikan wahyu kepadanya,, yaitu
ayat'ayat Kami yang berisi ajakan untuk taat kepada Kami, dan
mengkhususkan ibadah kepada Kami. ,s:r;St ,-jJ',>, ,,Di antara
penduduk negeri," yakni dari penduduk kota-kota besar, btrkan oftrng
dustm." Berdasarkan riwayat-riwayat berikut ini:

20C45- Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: sa'id menceritakan
kepada kami dad eatadal,, tentang firman-Ny^, ull,llj:lr3
{;}li 6 U riL;}{c.rSy6g,Kami',,ir, mensutus
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sebelum kamu, melainknt or(mg laki-laW yang Kami beriksr

wahry kcpadanya di antua penduduk negeri." Maksudny4

itu karena mereka lebih mengetahui dan lebih sabar daripada

penduduk dusrm.l32

Fiman-Nya, eSl'*t-llti;-fi "Maka tidakkah mereka

bepergian di muka bumi." Allah SWT berfirman, "Apakatr omng-

orang muryrik yang mendustakanmu iu tidak bepergian, wahai

Muhammad, serta mengingkari kenabianmu dan memperdaya apa

yang kamu bawa, berupa tauhid Allah dan kemurnian taat serta

menyembah kepada-Nya, di muka bumi. '"$iW 5?35 V-,U
Z*
ijj; 'Lalu melihat bagaimwta kesudahan orang-orang sebelum

mereka (yang mendustakan rasul) ', karcna mereka mendustakan rasul

Kami. Apakah Kami tidak menimpakan adlzab Kami kepada mereka?

Kemudian Kami menghancurkan mereka dengannya, dan Kami

selamatkan darinya para rasul Kami dan para pengikutrya Oleh

karena itu, berpikirlatr dan ambillah pelajaran darinya.

Hal tersebut berdasarkan riwayat-riwayat berikut ini:

20046. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

"' fbnu Abi Hath dalam taftir Qmrc) dm Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyun(3188).
rrelt adalarr kayu untuk berdirinya rumah, dan maksudnya adalah omng{rang
nomaden.
Bentukjamal6nya adalatr i'apf aan lli ailrmkan Jrl r,Li JE dan dikatakan Jt
aal5 a.r.rf ,* q*-.fllt d yr-J, otf dor sehingga kepada orang nomaden

tenebut dikatakan, :Flt cJIS J.t, 6Jr. Di mtara contohnya juga adalah bait
syair berikut ini:

Ju. tJ ptJt dt fr J.t, t t U,.,tl Jrl t J
Lihat Al-Lis an (entri: &e).
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kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata, tentang firman-

Nyq r-rlL-*J,{(rSy6$ ut!t7|T;'t 'Kami tidak

mengutus sebelum kamu, melainkan orang lakiJaki yang

Kami berilran walryu kepadanya," ia berkata "Mereka

berkata,'r;;,tr+l*XtJilC'Allah tidak menurunkan

sesuatupun kcpada manusia'. " (Qs.Al An'aam [6]: 9l). Serta

firman-Nya $-u*U; jjrrAi'7Utq 'Dan

sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu

sangat menginginkannya'. (Qs. Yuusuf [12]: 103) AISC;
7:r* 'Dan kamu seknli-kali tidak meminta upah kcpada

merelra (terhadap seruanmu fny''. (Qs. Yuusuf [2]: l0 )
Serta fimran-Nya, W 3r;f-,r.:'fi 95;Jlt 4 $C u tlU,
'Dan banyak sekali tanda-tanda (kehtasaan Allah) di langit
dan di bumi yang mereka melaluWa'. (Qs. Yuusuf [2]:
105) serta firman-Nyq $l rri ui*'arl s'Gti'Apaknh
mereka merasa aman dmi keduangan siksa Allah yong

meliputi mereka'. (Qs. Yuusuf [2]: 107) Serta firman-Nya,

bIbS 6{i;lt};-fi 'Maka tidaktrah mereka

bepergian di muka bumi lalu melihat', orang-orang yang

kami binasakan?"

Ia berkata, "Semua itu dikatakan kepada kaum Quraisy,
'Apakatr mereka tidak bepergian di muka bumi lalu melihat

bekas-bekas mereka, sehingga mereka mengambil pelajaran

dan memikirkannyar 21 133

13' As-sqnrthi dalam Ad-Durr Al Mantsw (4t595), dan ia menisbatkannya kepada
Abu Asy-Syaikh.
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Firman-Nya, 717-Si'fX3 "Datt sesungguhnya kampung

aWirat adalah lebih baik'Allah SWT berfirman, *Inilah perbuatan

Kami di dunia dengan orang{ftmg yang mendekatkan diri kepada

Kami dan taat kepada Kami, bahwa jika siksa Kami diturunkan

kepada orang-onmg yang berbuat maksiat dan syirik terhadap Karni,

maka Kami selamatkan mereka dari siksa, dan apa yang ada di akhirat

lebih baik untuk mereka"

Penghilangan apa )lang kami sebutkan tersebut adalatr karena

sudatr cukup dengan petmjuk firman-Nya tigi O;$.T{;-$\';:X3
"Dan sesungguhrrya karnpurg akhirat adalah lebih baik bagi orang-

orang yang bertakwa," kqnda-Nya Kata ]t3rlt di-idhafah-kan kepada

gl;\t, dan itu adalah affiirat karena perbedaan lafazfr, keduanya,

sebagaimana dikatakan dtt A lj6'ttt "sesungguhnya (yang

disebutkan inl adalah sudtt kelnkinan yang benar." (Qs. Al
Waaqi'alr [56]: 95). Juga sebagaimana dikatakan, bs{s ,Sj$ 7i'ttlf;l
u,:*,st tTt ,j:fii i,.,li\i s€rta s€perti perkataan Luit .yuir berikut
1
Itu:

,f'n:!ltitt *?krun7 ..)(
J^rl

"Apakah kamu mennji kckayaandon mencela muka masam,

ingatlah kcpada Atlah! Ihnnu adalah orang yang hino."

*? 
"t-:',!)t 

-if it
Yakni mengetahuinya dengan penuh keyakinan.

rr Kedua bait tersebut t€rdryd psda Al pssa delam Ma'ani At Qttr'm (2156), dan
bait syair kedua terdapat poda Al Qurthubi dalam Al Jami' li Ahkam Al Qur'an
(9D75). Bait syair keduatersehtr memiliki riwayat yang berbcde, yakni:

o-qll 00f &lt .:if ..;.f 1U-.r cJI' J UrP
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Abu Ja'far berkata: Takwil kalam dari penjelasan di atas

adalatr batrwa kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-omng yang

bertakwa kepada Allah dengan menjalankan kewajiban-kewajiban-
Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya.

Fiman-Nya, ot-j$6i-if "Maka tidakkah kamu

memikirkannya?" Allah berfirman, *Apakatr orang-omng yang

menyekutukan Allah itu tidak memikirkan hakikat senran Kami
kepada mereka? Kami kabarkan kepada mereka tentang buruknya
kesudahan orang yang kafir, dan mereka telah menyaksikan, melihat,
serta mendengar adzab yang menimpa umat-umat sebelumnya yang

kafir dan mendustakan para ufusan Kami."

ooo

(,fr 
;i 

-.\4 t3 +4'i'i|yl93 J:"li C# 61fi:

'w#i ;fii * sf,';;{ 3 
"xg ; |#

"Sehinggc apabila Fara rastrl dnflk rnemptnyai hmapan lagi
(tentang lcehnanm muelca) ilm telah mcyakini bahwa

mqelca tclah ilidustalfirr, datanglah lnp"da pma rasrd iat
pelrtolorrgan Karni, lalu diselamfltl<flrl orcmg.orcmg yorr.g

Kamil<chendaki. Dan ddnk ilapat dinlak siksa Korini
dmip ada or (mg. or ang y ang bqdosa."

(Qs. Yuusuf [12]: 110)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirnan, "Karni tidak
mengutus sebelurn mereka kecuali laki-laki yang Kami beri watryu

kepadanya dari penduduk negeri. Mereka menjauhi orang yang Kami
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utus kepada mereka, lalu mendustakannya dan menolak apa yang

mereka bawa dari sisi Allah, hingga para rasul yang Karni utus kepada

mereka mefttsa berpuhrs asa r:nfuk membuat mereka beriman dan

membenarkan apa yang mereka bawa dari sisi Allah. Bahkan para

rasul yang Kami utus kepada umat-umat yang mendustakan mereka

tersebut menduga batrwa diri mereka telah dianggap berdusta tentang

apa yang mereka bawa dari sisi Allah, berupa janji dan pertolongan-

Nya kepada mereka, maka datanglah pertolongan Kami."

Ini merupakan pendapat sekelompok ahli takwil. Berdasarkan

riwayat-riwayat berikut ini :

20047. Abu As-Sa'ib Sulam bin Junadah menceritakur kepada kami,
ia berkara: Abu Mrlawiyah menceritakan kepada kami dari
Al A'masy, dari Muslim, dari Ibnu Abbas, tentang firman-
Nyq't3.tL'i#VS3$St,;;Ji$L&L "sehingga
qabila para rasul tidak memlrunyai harapot bgi (tentang

keinonan merelca) dan telah meyakini balma mcreka telah
di&tstaka4" ia berkata, uKetika para rasul berpfius asa akan
p€,nerimaan kaum mereka, dao kaum mereka menduga bahwa
para rasul itu mendustakan mereka. Lalu datanglatl
pertolongaa, Karni melryelamatkan orang-orang yang Kami
kehendaki."l35

20048. Al llasan bin Muhammad mcnceritalcan kepada kami, ia
berkata: Abu Mu'awiyah Adh-Dharir menceritakan kepada
kami, ia berkata: Al A'maqy me,uceritakan kcpada lcami dari
Muslim, dari Ibnu Abbas, riwayat yang sama, hanya saja ia

"t rbnu Abi Iratim .lalam tafsir (72212),Ibnu Jauzi dalam Zad Ar Masir (4Dg6),
dan AI Manardi delam An-Nukat wa Al Uyttn (3/59).
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berkata dalam haditsnya berkata, "Para rasul putus asa."

Bukan, "Apabila para rasul berputus asa."l36

20049. Muhanrmad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Mu'ammil menceritakan kepada kami, ia berkata:

Sufuan menceritakan kepada kami dari Atha bin As-Sa'ib,

dari Sa'id bin Jubair, tentang firman-Nya, 'J!.l|Ji.{ 'JfrLA;

"Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi
(tentang kcimanan mereka)." Maksudnya adalatr keislaman

kaum mereka, dan kaum para rasul menduga batrwa para

rasul telatr didustakan. Lalu (fr|'G "Datanglah kepada

para rasul itu pertolongan Kami."r37

20050. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mu'arnmil menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufran

menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abu Adh-
Dhuh4 dari Ibnu Abbas, riwayat yang sama.l38

20051. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Imran bin
Uyainah menceritakan kepada kami dari Atha dari Sa'id bin
Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Ny4 C#$LAL
ltrLX 6f:.fr3*Sl "Sehingga apabita para rasut tidak
memrynyai harapan lagi (tentang keimanan mereka) dan

telah meyakini balwa mereka telah didustakan," ia berkata,

"Sehingga jika para rasul berputus asa akan kaumny4 dan

kauur mereka menduga bahwa para rasul telah berdusta",

t" Ibid.
r37 lbnu Abi Hatim dalam tafsir (7D2ll).
r3t fbnu Abi Hatim dalam tafsir Qfzzll),Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4Dg6),

Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al UW, Ql89), dan Mujatrid dalam tafsir (402).
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maka $'--b5 ii+ 'Datanglah kepoda pma rasul itu
pertolongan Kami'. "r39

20052. Ibnu Basysyar menceritakan kepada karni, ia berkata:

AMurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan

menceritakan kepada kami dari Hushain, dari [nran As-

Sulami, dari Ibnu Abbas, tentang fimran-Ny4 oQ#frL&,'rirLi 
6f:St$11 "sehingga apabila pwa rasul tidak

memrynyai harapon lagi (tentang keimanan mereka) dan

telah meyakini balwa mereka telah didustakan" Maksudnya,

para rasul putus asa dalam membujuk kaumnya agar mau

membenarkan merekq dan kaum mereka menduga bahwa

para rasul telah mendustakan mereka. l{

20053. Amr bin AMil Hamid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Jair menceritakan kepada kami dari Hushain, dari Imran bin

AI Hirts As-Sulami, dari AMullah bin Abbas, tentang

firman-Nya, lfi)\;i#f"L&, "sehingga apabila para

rasul tidak mempunyai harapan lagi (tentory kcimanan

mereka)," ia berkata, "Para rasul putns asa membujuk

karrmnya agar mau mengikuti mereka." 6jLi6W
'Do, telah meyakini bahwa mereka telah didustakan." la
b€rkat4 "Para kaum tersebut menduga para rasul datang

kepada mereka dengan me,mbawa kebohongan." lal

20054. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris

menceritakan kepada karni, ia berkata: Aku mendengar

Hushain dari Imran bin Al Harits, dari Ibnu Abbas, tentang

,r, Ibid.
'n lbid.
,r, Ibid_
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firman-Nyq J:!;t d#$L&; ,,sehinsga apabita para
rasul tidak mempunyai harapan lagt (tentang kcimanan

mereka)." Maksudnya adalah harapan batrwa kaum mereka

akan bersedia mengikuti mereka. Batrkan kaum mereka justru

menduga bahwa mereka telah berhasil membohongi para

rasul. Oleh karena ifi, G)SiiiQ,,Datanglah kepada para
rasul itu pertolongan Kami-"142

20055. Abu Hushain Abdullah bin Ahmad bin yunus menceritakan

kepadaku, ia berkata: Abtsar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Hahsin menceritakan kepada kami dari Imran bin Al
Harits, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, t:li;Z#tiL.&
"Sehingga apabila para rasul tidak mempurryai harapan lagi
(tentang kcimanan mereka)," ia berkata, "Para rasul pufus asa

membujuk kaumnya agar mau beriman, sedangkan para

karm menduga para rasul telah mendustai mereka tentang

apa yang mereka janjikan dan dustakan. Lalu (fr l.G
' Datanglah kepada para rasul itu pertolongan Kami'. "r43

20056. Muhammad bin Al Mutsanna menceritkan kepada kami, ia
berkata: Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami dari
Syu'batr, dari Hushain, dari Imran bin Al Harits, dari Ibnu
Abbas, dari Ibnu Abbas, ia berkata, tentang aya! tiL.i*
J:tSi.;iJt "sehingga apabila para rasul tidak mempunyai

horapan lagt (tentang kcimanan mereka).,, Maksudnya
adalatr dari pertolongan kaum mereka. '6rL'i'6fi$3

t'2 lbid.
,r, Ibid.
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"Dot telah meyakini bahwa mereka telah didustalcan. " kaum

meNrduga bahwa mereka telah mendustakan para rasul.l{

20057. Al tlasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkaa Muhammad bin Ash-Shabatr menceritakan kepada

kemi, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia
bedraa: Hushain mengabarkan kepada kami dari Imran bin

Al llarits, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, 6L&
Y3i o?fi "sehingga apabila para rasul tidak mempunyai

lwrym lagi (tentang keimanan mereka), " ia berkata, "IJnfuk
me,mbujuk kaumnya agar mau beriman kepada mereka dan

mereka. Sementara itu, kaum mereka menduga

bahwa mereka telah mendustakan para rasul. Oleh karena itu,
CF|G 'Datanglah kcpada pora rasul itu pertolongan
Kenir-n145

20058. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin
Arm menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

me,ngabarkan kepada kami dari Hushain, dari Imran bin Al
Hilitq dari Ibnu Abbas, riwayat yang sama.la5

20059. Al I{asan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia
berkata: AMul Wahhab bin Atha menceritakan kepada kami

dari Harun, dari Abbad Al Qarsyr, dari Abdurrahman bin
Muhwiyah, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, df:Si'ljrrLi "Don telah meyakini bahwa mereka telah

'4 lbid.
t'5 Ibnu Abi llatim dalam tstftn ODzll) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al

Ilyt n (31t9).

'* Ibtd.
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didustakan." Tanpa tasydid, dan takwilnya menurutnya

adalah, kaum meltduga para rasul telatr didustakarr.r4T

20060. Abu Bakar menceritakan kepada kami, ia berkata: Thalq bin

Ghanam menceritalon kepada kami dari Za'idah, dari Al
A'masy, dari Muslim, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya,

fr|#g$\& "sehingga apabita para rasul tidak

mempunyai harapm lagi (tentang kcimanan mereka)," ia

berkata "Dari kaunny4 agr membenarkan mereka,

sedangkan kaumnya menduga bahwa para rasul telah

membohongi mereka. Lalu Efrl'G 'Datanglah kepada

para rasul itu pertolongan Kami'.'t48

20061. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr

bin Shatih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Ny4 '$rL i 'i| W lfll o7# riL i*
"Sehingga apabila pua rasul tidak mempunyai harapan lagi
(tentang kcimanan mereka) dan telah meyakini bahwa

mereka telah di&tstakan." Maksudnyq para rasul putus asa

dalam membujuk kaumnya agfr mengikuti mereka,

sedangkan menduga bahwa para rasul telatr

didustakan, Oleh karena itu, Allah menolong para rasul dan

mengirimkan siksa ftepada kaumnya yang tak beriman).lae

20062. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

'o' Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir @f296) dan Ibnu Athiyah dalam At Muhorrar Al
Wajiz (3D87).

rat fbnu Abi Hatim dalam taftir (7D2ll), Al Mawardi dalam An-Nukot wa At Uyun
(3189), dan Mujahid dalam tafsir (402).

t'e lbid-
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200il.
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menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-

Nya, $ri irll ti.tL'3'#YlJi, #S\ o3#,iLi1;
"sehingga apabila para rasul tidak mempurryai harapan lagi

(tentang keimanan mereka) don telah meyakini balwa

merelu telah didustakan, datanglah lcepada para rasul itu

pertolongan Kami." Maksudnyq para rasul putus asa dalam

membujuk kaumnya agar laat dan mengikutinya, sedangkan

kaum mereka menduga batrwa para rasul telah mendustai

mereka. Lalu (fi ii( "Datanglah kepada para rasul itu

pertolongan Kami."t'o

Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mtrhammad bin

Fudhail menceritakan kepada kami dari Hushain, dari Imran

bin Al Harts, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Ny4 $L&L

fi;t "C*t 
"sehingga apabila para rasul tidak mempunyai

harapan lagi (tentang kcimanan merelca)." Maksudnya

adatalr dari kaumnya. li:bt'il$ "Dan telah meyakini

balwa mereko telah didustakan." Maksudnya, tidaklatl

mereka menangguhkan keimanan kecuali yang menduga

bahwa mereka telatr dibohongi.lsl

...ia berkata: Adam Al Asqalani menceritakan kepada kami,

ia berkata: Syu'batr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hushain bin Abdinatrman menceritakan kepada kami dari

Imran bin Al Harits, ia berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas

berkata, tentang firman-Ny4 lirLir'#$l|j "Dan telah

'n lbtd.
tt' Ibid.
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meyadni balma mereka telah didustakan," tidak ber-

tasydid." Ia (Ibnu Abbas) berkata, "Kaum menduga para rasul

telatr membohongi mereka." t52

20065. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Atha, dari Sa'id bin Jubair,

tentang firman-Nya, J*51,;iit6L& "sehingga apabila

para rasul tidak mempunyai harapan lagi (tentang keimanan

mereka)," bahwa maksudnya adalah dari kaum mereka,

sedangkan kaum menduga batrwa para rasul telatr

membohongi mereka.l53

20066. ...ia berkata: Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada

kami dari Khushaif, ia berkata: Aku bertanya kepada Sa'id

bin Jubair tentang firman-Ny4 l:l)t;;*ltiLi;i "sehingga
apabila para rasul tidok mempurryai harapan lagi (tentang

keimanan merelca)." Lalu dikatakan batrwa maksudnya
'adalah 

dari kaum merekq dan orang-orang kafir menduga

mereka telatr dibohongi. I 5a

20067. Ya'qub dan Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada

karni, keduanya berkata: Isma'il bin Aliyatr menceritakan

kepada kami, ia berkata: Kultsum bin Jabr menceritakan

kepada kami dari Sa'id bin Jubair, tentang firman-Ny4 f'L&:
j!1t r;$t "sehingga apabila para rasul tidok mempunyai

harapan lagi (tentang kcimanan mereka)." Maksudnya

It lbnu Athiyah dalan Al Muhurar At Wajb Qnn) dan Al Mawardi dalam An-

", ffi;;? i;"Pj1:?x';fsn (7D2n ), rbnu lauzi dalam Zad At Masir (4f28e),
dan Su&an Ats-Tsauri dalam tafsir (l4E).

'Y lbtd.
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adalah dari kaumnya, untuk beriman, sedangkan kaum

menduga para rasul telah berdusta kepada mereka'lss

20068. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Arim Abu

An-Nu'man menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad

bin Taid menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'aib

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Abi

Hurratr Al Jaui menceritakan kepadaku, ia berkata: Seorang

pemuda Quraisy bertanya kepada Sa'id bin Jubair, "Wahai

Abu Abdullah, bagaimana kamu membaca huruf ini, karena

jika aku sedang membacanya maka aku berharap tidak

membaca surah ini. 13.tL3'fiflS;l{1i,.fr;;/;rfiL&
'sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi

(tentang kc:imanan mereka) dan telah meyakini balwa

mereka telah didustakon'." Ia berkata, "Yq sampai jika para

rasul putus asa dalam membujuk kaumnya agBr mau

membenarkan mereka, sedangkan kaum yang diberi utusan

menduga para rasul telah berdusta."

Ia berkata: Adh-Dhahhak bin Muzatrim berkata, "Aku tidak

pemah melihat seonrng laki-laki seperti hari ini mengharap

kepada ilmu kemudian ia terlambat. Seandainya alnr pergi ke

Yaman, maka aku akan mendapatkan sedikit saja."l56

20069. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Haiiaj

menceritakan kepada kami, ia berkata: Rubai'ah bin Kultzum

menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepadakrg batrwa Muslim bin Yasar bertanya

kepada Sa'id bin Jubair, 'Wahai Abu Abdullah, aku kesulitan

ttt lbtd.
r'6 lbnu Katsir dalam tafsir (8/97).
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memahami ayat, tttf i'6fisr3:41 "JJ6W'sehingga apabila para rasul tidak mempurtyai harapan lagi

(tentang keimanan mereka) dan telah meyakini bahwa

mereka telah didustakan'. Ini adalah kematian. Kamu

menduga para rasul telatr berdustq atau kita menduga bahwa

f6f2 lyqjJ dibaca ringan (tanpa tasydid)?" Sa'id bin Jubair

meqiawab, "Wahai Abu AMunahman, maksudnya adalah,

para rasul pun putus asa dalam membujuk kaumnya agar

memenuhi seruan merek4 sedangkan kaum menduga para

rasul telatr berdusta.kepada mereka. 
-XL;|Z$ef 

$;'4-W#l ;,rt *gYr";j-J| 'Datanglah kepada para rasul itu

pertolongan Kami, lalu diselamatkan orang-orang yang

Kami kchendaki. Dan tidak dapat drtolak sikso Kami

daripada orang-orang yang berdosa'. " Muslim lalu berdiri

menghadap Sa'id, kemudian memeluknya dan berkat4

'lSemoga Allah melapangkanmu, sebagaimana kamu

melapangkanku."l5T

20070. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Yahya bin Ubbad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Wahib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Al Mala Ath-Thar menceritakan kepada kami dari Sa'id bin

Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya" Jii::\f'L&,
ti.rf i'6$l:Ai "sehingga apabila para rasul tidak

mempunyai harapan lagi (tentang keimanan mereka) dan

telah meyakini bahwa mereka telah didustakon," ia berkata,

"Para rasul putus asa dengan keimanan kaumny4 sedangkan

tt' Ibnu Athiyatr dalam Al Muhuro Al Wajiz (312880 dan Ibnu Katsir dalam tafsir
(Ete?).
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kaumnyamendugapararasultela}rberdustakepadamereka

tentang apa yang mereka beritakan dan sampaikan'"I58

2OO7l. ...ia berkata: Syababatr menceritakan kepada kami, ia berkata:

warqa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, tentang firman-Ny4 l:41 6^5 $L& "sehingga

apabila para rosul tidak me'npunyai harapan lagi (tentang

kcimanan mereka)." Maksudnya adalatr putus asa dalam

membujuk kaumnya agar membenarkan mereka, sedangkan

kaumnya menduga para rasul berdusta. Lalu datanglah

bantuan Kami datang kepada para rasul'l5e

20072. Mutrammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,

riwayat yang sama.l@

20073. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: AI Hajjaj

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad

menceritakan kepada kami dari Atha bin As-Sa'ib, dari Sa'id

bin Jubair, tentang ayat, filt "#$L& "sehingga

apabila para rasut tidak memPunyai harapan lagi (tentang

kcimanan mereka)," atas kaumnya' Sedangkan kaumnya

menduga para rasul berdusta.l6l

20074. ...ia berkata: Hammad menceritakan kepada kami dari

Kultsum bin Jibr, ia berkata: sa'id bin Jabir berkata

kepadaku, "salatr seorang bangsawan dari daeratrmu bertanya

,5s Mulatrid dalam tafsir (a02) dan lbnu Jauzi dalanZadAl Masir (4D89)'
t" il;j.hil aui"* t"frir i+OZi a- Al Mawardi dalamAn-Nukat wa Al llyun (3/89).
ta lbid.
rtr Sufyan Ats-Tsauri dalam tafsir (148).
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kepadaku tentang ayat ini. Aku lalu menjawab, 'Para rasul

telah putus asa dalam membujuk kaumnyq sedangkan kaum

menduga para rasul telah berdusta."l62

2N75. Yrurus menceritakan kepadalcrl ia berkata: Ibnu Wahb

morgabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Taid be*ata.
tentang firman-Nya, b+L'i #WJ:$\ $#$L&L
"Sehingga apabila poa rasul tidak mempnryai huapon lagi
(tentang kcimanan mereka) dan telah meyakini balwa

mereka telah di&tstakan" ia berkata, "Para rasul putus asa

dalam membujuk kaumnya agar mau beriman kepada

merekq dan kaumnya yang musyrik itu menduga para rasul

telatr berdusta mengenai janji Allah yang akan memberikan

pertolongan kepada mereka untuk mengalahkan orang-orang

musyrik, dan para rasul itu ditinggalkan oleh ttrhan mereka.

Ia lalu membaca $:;t'$g "Oatangtan kcpada para rasul
'itu 

pertolongan Kami. " Ia berkata, uPada saat itu pertolongan

datang kepada para rasul."

Ia berkata, "Bapakku membaca tii$ 'Didustakan'."r63

2N76. Al Hasan bin Muhammad menceritahan kepada kami, ia
berkata: Abdul Wahhab bin Atha menceritakan kepada kami

dari Sa'id dari Abu Al Mutawakkil, dari Ayyub bin Abi
Shafiran, dari AMullah bin Al Harits, ia berkata, tentang

firman-Ny a, y:11 ,##t $L&; Sehingga apabila para rasul

tidak mempurryai harapan lagi (tentang keimanan merelca),"

makzudnya adalatr atas keimanan kaum mereka. i #1W;

'Q lbid.
16 lbnu Abi Hatim dalam tafsir Qnllz).
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brL "Don tetoh meyakini bahwa mereka telah

didustakan,, sementara itu, kaum menduga para rasul telah

mendustakan mereka dengan apa yang mereka bawa'l6a

20077. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdul wahhab menceritakan kepada kami dari

Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, ia berkata, "Kaum menduga

para rasul telatr mendustakan mereka dengan apa yang

mereka janjikan."165

20078. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin

Fudhail menceritakan kepada kami dari Jatrsy ibn Ziyad Adh-

Dhabi, dari Tamim bin Hadzlam, ia berkata: Aku mendengar

Abdullah bin Mas'ud berkata, tentang ayat, 
"3#$L&l3.rL'3 {lYiJirlX}\ "sehingga apabila para rasul tidak

mempunyai harapan lagi (tentang keimanan merdka) dan

telah meyaani balma mereko telah didustakan," ia berkata,

"Para rasul putus asa dengan keimanan kaumnya untuk

mempercayai mereka, sedangkan kaumnya menduga

ketika masalatr menjadi tertundr mereka telah didustakan

dengan taWrfiflr$

20079. Abu Al Mutsarura menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Jafar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Snrbatr menceritakan kepada kami dari Abu Al Mala' dari

Sa'id bin Jubair, tantang firman-Nya, J!!;1;''E;11'L&:
"sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi

rn Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (3189) dari Ibnu Isa.
165 lbnu Abi Hatim dalam tafsir (7D212).
t* Suryan Ats-Tsauri (148, 149) dan Ibnu Katsir dalam tafsir (8/98).
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(tentang kcimanan mereka)," ia berkata, "Para rasul putus asa

dengan pertolongan kaumnya, sedangkan kaum menduga

para rasul telatr mendustakan mereka."l67

20080. Ahmad bin Ishaq menceritalcan kepada kami, ia berkata: Abu
Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin

Tsabit menceritakan kepada karni dari dari Sa'id

bin Jubair, tentang firman-Nya l$1t,7$$L&:
"Sehingga apabila pma rasul tidak mempunyai horapan lagi
(tentang keimonon mereko)," maksudnya adalah putus asa

(dalam membujuk untuk membenarkan mereka"

sedangkan kaum menduga para rasul telah mendustakan

mereka.l68

20081. ...ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Israil menceritakan kepada kami dari Atha bin As-
Sa'ib, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang firman-
Nya, Ji,iJi ;i#l$rtt "sehingga apabila para rasut tidak
mempurryai lnrapan lag, (entang kcimanan merefu),"
maksudnya adalatr putus asa dalam membujuk kaumnya agar

bersedia membenarkan mer€kq sedangkan kaum menduga

para rasul telatr mendustakan mereka.ls

20082. Diceritakan kepada kami dari Al Husain bin Al Faraj, ia
berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin
Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku
mendengar Adh-Dhahhak berkata, tentang firman-Nya, 61
JllSl,;;Jifsy "sehingga apabilo para rasut tidak

f1l tU"uAbi Hatim dalamtafsir Qn2tD.
'8 lbid.
to lbid.
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mempunyai harapan lagi (tentang kcimanan mereka)," ia

berkata, "Para rasul putus asa dalam membujuk kaumnya

agar memenuhi seruan. trbi 'Dan telah meyakini'. Kaum

menduga para rasul telatr mendustakan mereka terhadap apa

yang dijanjikan.'l7o

Abu Jafar berkat4 "Bacaan takwil ini, yang telatr kami

sebutkan dari firman-Nya, ,i.* "Didustakan" adalatr dengan hunrf

kaf dtbaca dhammah dan hunrf dzal dibaca taw{if. Itu merupakan

bacaan sebagian ahli qira'at Madinatl dan semua atili qira'at

t(uIi{r.nl7l

Kami pilih takwil dan bacaan ini tarena ayat tersebut jatuh

seterarr firman-Nya, i;g s :; JyeS{ct$y,t$ ur1,65U3
';1# ui$\ W <,9 6 tiI* ffi ;tie- jfi "Kami ttdak

menguttls sebelurn kamu, melainkan orang laki-laki yang Kami

berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Maka tidakkah

mereka bepergian di muka bumi lalu melihat bagaimana kcsudahan

orang-orang sebelum merefta (yang mettdustakan rasul)." (Qs. Yuusuf

[2]: 109) Jadi, ayat ini merupakan bukti bahwa keputusasaan para

rasul itu hanya dugaan kaum mereka yang binasa. Dan yang

tersembunyi dalam firman-Nya lrtLX'#f:rEt "Dan telah

r70 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D212). ? ,

"t fbnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Al Hasan" dan Aisyah, membaca ty'.jsi dengan

huruf dzaldi+asydid dqnhuruf t4fdi-dhammah-lcn' :
Lainnya membaca ry'*il dengan huruf kof dibaca dhammah, huruf dzal dibaca

kasrah sefia di-takh/if.Ini merupakan bacaan Ali bin Abi Thalib, ubay bin Kab,

Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Mujahid, Thalhat\ Al A'masy, Ibnu Jubair, Masruq,

Adh-Dhahhak, Ibrahim, dan Abu Ja'far.

Mujatrid, Adh-Dhahhak, Ibnu Abbas, dan Abdullah bin Al Harits 
-berbeda

dengan yang lainnya- membaca ty'.j' dengan huruf ,ta/dan dzal dibacafathah.

Lihit Ibnu Athiyah dalarn Al Muharrar Al Wajiz (31287) dan Abu Halryan dalam

Al Bahr Al Muhilh(61235).
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meyakini balwa mereka telah didustakan," menyebutkan tentang

kaum sebelumnya yang telatr binasa. Hal ini membuatnya semakin
jelas batrwa dalam konteks berita tentang para rasul dan umatny4
Allah menyertakan dengan firman-Nya, ), X l;}iL "Lalu
diselamatkon orang-orang yang Komi kchendaki," karena yang binasa

adalatr orang-orang yang menduga bahwa para rasul telatr

mendustakan mereka. Oleh karena itu, mereka mendustakannya

berdasarkan dugaan merekq batrwa mereka telah didustakan.

Sekelompok orang membaca dengan bacaan seperti ini, nanrun

takwilnya bukan seperti yang kami pilih, dan mereka mengarahkan

maknanya kepad4 "Sehingga para rasul putus asa dalam membujuk
kaumnya agar beriman, dan para rasul menduga mereka telah
didustakan tentang pertolongan yang dijanjikan." Berdasarkan

riwayat-riwayat berikut ini:

20083. Al Hasan bin Muhammad menceritalcan kepada karni, ia
berlcata: Utsman bin Umar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ibnu Juraij menceritakan kepada l6rni dari Ibnu Abi
Mulaikah, ia berkata: Ibnu Abbas membacq o$#fr!fj,
l3rL3 #1W;1fi11"sehinsga apabito pra rasut tidak
mempunyai hwapan lagi (tentang kcimanon mereka) don
telah meyakini balwo mereka telah didustakan,,, ia berkata,

"Mercka adalah manusia biasa yang lemah dan putus asa-,Iz

2N84. ...ia berkata: Hajjaj bin Muhammad menceritakan kepada

l<ami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abi Mulaikah
mengabarkan kepadalcu dari Ibnu Abbas, ia membacqW;'

lz Fakhrurrazi dalam tafsir (lE23l), Ibnu Katsir dalam tafsir (8/96), dan Al
Bagbawi dr.lan Ma'alim At-Torzil (31334).
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li*L '3 
# 

,,Dan telah meyakini bahwa mereka telah

didustakan," dengan dibaca tafrhfif'

Ibnu Jt[aij berkatq "6ku berpendapat sebagaimana yang

telatr dikatakan bahwa mereka ditinggalkan' .''

Abdullah berkata: Ibnu Abbas berkata kepadaku, "Mereka

adalatr manusia biasa." Ibnu Abbas juga membac4 J;i'- i;
*i 6l'rt 't|-{|'fi;3 $ r:'$it;O-$(' Silt "sehingga

beipatalah rasul dan orang-orang yang beriman

bersamanya, 'Bilakah datangnya pertolongan Allah?'

Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat delwt."

(Qs. Al Baqarah [2):2la)

Ibnu Juraij berkata: Ibnu Abi Mulaikatr berkata,

"Berpendapat dengan itu, batrwa mereka lemah, sehingga

mereka menduga permohonan mereka tidak dipenuhl"lT3

20085. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mu'ammil menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abu Adh-

Dhu6a, dari Masruq, dari Abdullah, bahwa ia membaca ,!'
tj.* 'r-t',if tfi1 ,trY'&t ti1. "sehingga apabila para

rasul tidak mempwryai harapan lagi (tentang kcimanan

mereka) dan telah meyakini bahwa merela telah

didust akan, " dengan t atkfif.

Abdullah berkata, '0.* e$ f *ltulatr yang kamu benci''r7a

20086. ...ia berkata: Abu Amir menceritakan kepada kami, ia

berkata: Suffan menceritakan kepada kami dari sulaiman,

tn lbid.
t'o Ibnu Katsir dalam tafsir (8/96).
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dari Abu Adh-Dhuha, dari Masruq, batrwa seseorang

bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud tentang firman-Ny4

6;f i'i1Y:,533:bl ##$Lit ,,sehingga apabita
para r(Nul tidak mempurryai harapan lagi (tentang kcimanan

merelca) dan telah meyakini balwa mereko telah

didustakan " Ia lalu menjawab, "Kalimat 13 ,4! $ 'itulatt
yang kamu benci' dibaca tafit/if."r7s

20087. ...ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada

kami, ia berkata: Syubah menceritakan kepada kami dari

Abu Bisyr, dari Said bin Jubair, tentang ayat, J.i{{lliLip'13t4'i#\YlJ3bll "sehingga apabita para rasut

tidak mempurryai harapan lagi (tentang keimanan mereka)

dan telah meyaHni balma mereka telah didustakan," ia
bertanya, *Apakatr para rasul itu juga didustakan?" maka ia
menjawab, "Y a, b*ankah mereka juga manusia biasa. " 

I 76

20088. Al Harits menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Aziz
menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan

kepada kami dari Simak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas,

tentans firman-Nya, l|.rL'i #\W SiSl ;r;jr 6L&,
"Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi
(tentang kcimanan mereka) dan telah meyakini balwa
mereka telah didustakan," ia berkata, "Mereka manusia biasa

yang juga menduga-dug u;tt77

Abu Jarfar berkata: Ini adalah satu contoh takwil dan

pendapat. Takwil yang lainnya menurutku Iebih benar, dan pendapat

"t lbid.
ra et qnrttruUi dalamAt Jamt li Ahkan Al Qur'an(gZ76)dari Ibnu Abbas.
"' Al Qurthubi dalamAl Jamt li Ahhan Al Qafanpn7q.
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yang menyalatrinya telah mempersamakan sifat-sifat para nabi dan

rasul, jika mereka boleh menjadi ragu dengan janji Allah kepada

mereka, dan mengeluhkan hakikat berita-Nya dengan pengamatan

mereka terhadap hujatr-hujatr dan dalil-dalil Allah yang tidak bisa

dilihat oleh umat para rasul, sehingga mereka membuat alasan. Umat

para rasul dalam hal itu yang lebih utama adalatr mencari alasan, dan

itu merupakan pendapat yang jika seseorang mengatakannya maka

masalahnya menjadi jelas. Kami telah menyebutkan takwil yang kami

sebutkan terakhir ini dari Ibnu Abbas kepada Aisyah, dan ia (Aisyatt)

benar-benar mengingkarinya, sebagaimana diceritakan kepada kami.

Disebutkan riwayat tentang hal itu dari Aisyah RA sebagai berikut:

20089. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Utsman bin Umar menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ibnu Juraij menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi

Mulaikah, ia berkata: Ibnu Abbas membaca o?#$L&,
ltrl T'#f:rgt Fll'sehingga apab il a par a r as ul ti dak

mempunyai harapan lagi (tentang keimanan mereka) dan

telah meya6ni bahu'a mereka telah didustakan," ia berkata,

"Mereka adalah manusia biasa yang lematr dan putus asa."

Ibnu Abi Mulaikatr berkata: Aku menceritakannya kepada

Urwah, lalu ia berkata: Aisyah berkata, ttflku berlindung

kepada Allah. Allah sarna sekali tidak menceritakan kepada

Rasul-Nya kecuali ia akan tahu bahwa hd itu akan terjadi

sebelum ia meninggal, akan tetapi para rasul tetap tertimpa

bencanq hingga para nabi menduga orang yang

mengikutinya telah mendustakannya."
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Ia (Aisyatr) membacany ur'ii li dengan ta*did.t79

20090. ...ia berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami dari Ibnu

Juraij, ia berkata: Ibnu Abi Mulaikah mengabarkan kepadaku

batrwa Ibnu Abbas membaca $.+bX #f:ryt "Dan telah

meyafini bahwa mereka telah didustakan," dengan talhtiJl

Ibnu Abbas lalu berkata kepadaku, "Mereka adalatr manusia

biasa." Ibnu Abbas lalu membaca, liit'.|iL\iltJ;|fr,
*) ;tl #'iti{l';"lp 6r'!,37 " sehingga berkatalah rasul

dan orang-orang yang beriman bersamanya, 'Bilalwh

datangnya pertolongan Allah?' Ingatlah, sesungguhnya

pertolongan Allah itu amat delat" (Qs. Al Baqarah [2]:

214).

Ibnu Juraij berkata: Ibnu Abi Mulaikah berkata, "la

berpendapat bahwa mereka lemah, sehingga mereka menduga

permohonannya tidak dikabulkan."

Ibnu Juraij berkata: Ibnu Abi Mulaikatr berkata: Urwatr

mengabarkan kepadaku dari Aisyatr, bahwa ia menentang dan

menolak pendapat tersebut, serta berkata, "Allah tidak

menjaqiikan Muhammad SAW sesuahr pun kecuali ia tatru

itu akan terjadi, sampai beliau wafat, akan tetapi para rasul

tetap mendapat bencana, sehingga menduga orang-oftmg

beriman yang mengikutinya telatr mendustakan mereka."

Ibnu Malikah berkata dalam hadits Urwah: Aisyah

membacanya, ,;.L3 'rJ}ifi t#i dengan tasydid trntuk

lJJ3r.t7e

pE 
An-Nasa i dalam tafsir (606, 607).

'D Al BuHrari dalam tafsir (4524) dan Ibnu Katsir dalam tafsir (8/96).
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2OOgl. ...ia berkata: Sulaiman bin Daud Al Hasyimi menceritakan

kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Sa'd menceritakan

kepada kami, ia berkata: shalih bin Kaisan menceritakan

kepadaku dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah, ia

berkata: Aku bertanya kepadanya (Aisyah) tentang firman-

Nva, $1)2- 'i {\YiJi) I:ili Gg 6Li* "sehingga

apabila para rosut tidak mempunyai harapan lagi (tentang

lreimanan merefta) dan telah meyakini balwa merefta telah

didustakon, " ia berkata: Ia (Aisyah) berkata, s(Aku berlindung

kepada Allah. Tidak mungkin rasul menduga-duga kepada

Tuhannya, tetapi yang menduga-duga adalatr para pengikut

rasul, karena vrahyu tidak segera datang kepada mereka,

sementara bencana telatr semakin berat, hingga para rasul

menduga para pengikutrya telatr mendustakan mereka' p'4
$a*J 'Datanglah kcpada para rasul itu pertolongan

., ,180rlam, .

2OOg2. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Mutrammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Az-Ztthi, dari Urwatr, dari Aisyatr, ia

berkata, "Hingga para rasul putus asa dalam membujuk

kaumnya yang mendustakannya agar membenarkannya' Para

rasul juga menduga kaumnya yang sudah beriman telatt

mendustakan mereka. Pada saat itulah datang pertolongan

Allatr."lsl

Abu Ja'far berkata: Ini sama seperti yang diriwayatkan dari

Aisyatr, hanya saja ia membaca ,i}s dengan tasydid dan huruf fra/

r8o An-Nasa i dalam tafsir (607).
rEr Abdurrazzaq dalam tafsir Qn2r.
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dibaca dhammah, dengan maloa seperti yang telah kami sebutkan,

bahwa para rasul menduga para pengikutnya yang telah beriman

kepada mereka sudatr berubatr me4iadi mendustakan mereka (murtad

dari agama mereka), lantaran lanrbatnya mereka mendapatkan

pertolongan.

Telatr kami jelaskan bahwa cara baca dan takwil yang kami

pilih dalam masalatr ini bukanlah yang sedang kita bicarakan sekarang

ini, melainkan yang kami pilih adalah cara baca dan penalorrilan selain

ini.

Mereka yang membaca t/i-? dengan huruf kaf dibaca

dhammah dan huruf dzal beuasydid, berpendapat batrwa maknanya

adalatr, hingga para rasul putus asa dalam membujuk kaumnya agar

beriman dan membenarkan mereka. Dapat juga ,Ulr g,Sl Uermatcna
'p:"! ;,i-",ti "mereka yakin", bahwa umat mereka telafi

mendustakannya, sehingga datang pertolongan Kami kepada para

rasul.

Mereka mengatakan batrwa kalimat L-fut dalam hal ini
bermakna &t 'tulro". Contohnya adalatr bait syair berikut ini:

f;tt o:dt Aretr" *oy C\,fy,
"Mereka yabti dengan dua ribu penunggang laila yang telah bersiap-

siap, yang dipimpin oleh orang-orang Persiayang mengenakan baju

zirah.'ta

'o Bait syair ini milik Duraid bin Ash-Shimmatr (meninggal pada tatrun 8 W63O
M), yaitu Duraid bin Ash-Shimmah Al Jasymi Al Balci, salah seorang
pemberani dan termasuk penyair mumpuni pada masa Jahiliyah. Ia adalah tuan,
penunggang kuda" dan pimpinan bani Jasym. Ia mengikuti seratus peperangan
dan tidak pernah terluka dalam satu perang pun. Ia bertemu dengan Islam,
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Berdasarkan riwayat-riwayat berikut ini :

20093. Bisyr menceritakan kepada kami, Yazid menceritakan kepada

kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari

Qatadah, dari Al Hasan, dan itu merupakan pendapat Qatadah

fiSi"1gtiL'# "sehingga apabila para rasul tidak

mempunyai harapan lagi (tentang keimanan mereko)," yaitu

keimanan kaumnya. 13rL i'#f:S;Maksudnya, mereka

yakin tidak ada kebaikan dan keimanan pada kaumnya, maka

datanglatr pertolongan Kami kepada mereka. 183

20094. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman-Nya, ;i#ftL&;
t-li "sehingga apabila para rasul tidak mempunyai

harapan lagi (tentang kcimanan merelca)," ia berkata, 'Dari

kaum mereka." lh?bX'i|f:rgt, ia berkata, "Mer€ka juga

tatru batrwa mereka telatr didustakan." Lalu ri]-LI ni;rw;
"Datanglah lcepada para rasul itu pertolongan Kami.'r$a

Abu Ja'far berkata: Bacaan ini diikuti oleh mayoritas ahli

qira'at Madinah, Bashratr, dan Syam. Maksudku, dengan futruf dzal

dibaca tasydid ,;.L? dan huruf kaf dibaca dhammah. Takwil yang

namrm tidalc memeluknya sampai ia terbunuh dalam kemusyrilonnya pada hari
Hunain. Ash-Shimmah adalah laqabbapaloyaMu'wiyah bin Al Harits. Lthat Al
A'lanQl339).
Bait syair ini terdapat dalam Al Aghani (10/10) dan termasuk qasidah yang
dibacakan oleh Duraid ketika ia meratapi saudaranya, Abdullatl, yang bagian
redaksi awalnya yaitu:

ey ,F c.iUf1 $q ,", lf ,;,, .1.*t *.r* O.lf
& j $t i1 ur g,./ fu tr1t9 ,*lt .rrffr .;:try

tts Al Baghawi dalam Ma'alim et1a*it QR34).t* Ibid.
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dipegang oleh Al Hasan dan Qatadah tentang hal ini j*ahrmf dzal

dibaca tasydid dan huruf ,ta/dibaca dhammah, sama seperti yang telatr

kami sebutkan dari pendapat-pendapat yang telatr kami ceritakan

pendapatnya dari sahabat, karena tidak seorang pun yang

mengarahkan makna kata tLtr di sini kepada makna ijlr danfii,
padatral lrfur Ag*d an oleh orang Arab dalam posisi F,r*t berarti

mendapatkan pengetahuan dari sumber b€rita, atau bukan karena

menyaksikan dan melihat. Adapun yang diperoleh dari menyaksikan

dan meliha! tidak digunafcan ii.fr. Hanrpir tidak dikatakan +'*t
tlul'r;!|2 dengan makna *i i;v?5tl*l|Cibl. Para rasul yang

didustakan oleh kaumny4 tidak diragukan lagi, kesaksian dan

pendustaannya kepadanya adalah mendengarkan, maka dikatakan iiii!
*z:ts 6Wt.

Diriwayatkan dari Mujahid tentang masalah ini berupa

pendapat yang menyalahi semua yang telatr kami sebutkan dari

pendapat-pendapat terdatrulu yang lcami sebutkan nama-namanya dan

pendapat-pendapatnya. Takwil yang menyalahi takwil mereka dan

qira'at selain qira'at selurtrhnya. Yakni, sebagaimana diceritakan, ia

membaca ,i.J3'Jl'&fr tj{Si aengarrhuruf ea/dan dzal dibacafathah,

serta hunrf dzal dibacatafihfif. Riwayat darinya adalatr:

20095. Ahmad bin Yusuf menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ubaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj

menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid,

batrwa ia membac"ti.is dengan huruf kaf dibacafathah dan

takh/if.t85

Ia menakwilkannya sebagai berikut:

'8' Abu Ha1ryan dalarn At Bahr At Muhith (61335),Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar
Al Wajiz (3D87), dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (41296).

I
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20096. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juaij, dad Mujatrid, ia berkata,

"seseorang putus asa kaumnya akan disiksa, dan kaumnya

menduga para rasul telatr berdusta, maka datanglah kepada

para rasul itu pertolongan Kami."

Ia berkata, "Datang kepada rasul pertolongan Kami."

Mujatrid berkata: Allatt berfirman tentang orang yang

beriman, #'i filt, q W,#;1, Filt''#'& ff
"Maka tatkala datang kepado mereko rasul-rasul (yang

diutus kepada) mereka dengan membawa kcterangan-

kcterangan, mereka merasa serumg dengan pengetahuan

yang ada pada mereka. " (Qs. Ghaafir [40]: 83).

Ia berkata: "Perkataan mereka, Ikmi lebih tatru daripada

mereka', dan'Karni tidak akan menyiksa'." Firman-Nya, Vg li
'oi,i#-.gg "Dan mereka dikepung oleh adzab Allah yang

selalu mereka perolok-olok*on itu " (Qs. Ghaafir [a0]: 83) Ia

berkatq "Mereka dikepung oleh kebenaran yang dibawa oleh

para rasul."l86

Abu Ja'far berkata: Bacaan ini tidak diperbolehkan karena

adanya kesepakatan hujiah dari para ahli qira'at kota-kota besar yang

bertentangan dengannya. Seandainya boleh dibaca demikian, maka

akan mengandtrng kemungkinan segi penakwilan yang lebih baik

daripada takwil Mujahid, yakni lSlt "ii;t$L# 
"sehingga apabila

para rasul tidak mempunyai harapan lagi (tentang keimanan

rs Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4f296), dan di dalamnya disebutkan bahwa
pendapat dan bacaan ini berasal dari Adh-Dhahhak bin Muzahim.
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mereka)," dari siksa Allatr kepada kaum yang mendustakanny4 dan

para rasul menduga kaumnya telatr mendustakan serta menganggap

Iematr Allah karena mereka kafu terhadap para rasul-Nya. Itulatt

sebabnya pada saat itu kata tbt di.*tk*, agar bermaknu i+Jt, seperti

yang ditakwilkan oleh Al Hasan dan Qatadah.

Para ahli qira'at berbeda pendapat tentang bacaan firman-Ny4

)Crl n rftt "Lalu diselamatkan orang-orangyang Kami kchendaki."

Sebagian besar ahli qira'ar Madinah, Malftah, dan kak,

membacanya ';t:,1',f 'r-i dengan huruf nun dibaca tak*tJif,, yary

bermakna g#5 "maka kami selamatkan orang yang Kami kehendaki,

yakni para rasul dan orang-orang yang beriman kepada Kami, bukan

orang-orang kafir yang mendustakan para rasul Karni, ketika datang

kepada para rasul Pertolongan kami." Orang yang membacanya

demikian beralasan bahwa dalarn mushhaf terhrlis dengan satu hunrf

nun, maka hukumnya adalah dua huruf nun, karena salah satunya

adalatr huruf asli dari kalimat 4- o;!f, sedangkan huruf nunydng

satunya lagi adalah hunrf yang menunjukkan makna J'oi.rl'!ang akan

datang", dari perbuatan yang dilahrkan secara kolektif. Itu karena

kedua huruf nzn tersebut berasal dari satu jenis, dan huruf nun yarng

kedua disembunyikan dalam perkataan, lalu dibuang dalam tulisan

karena cukup dengan yang masih ada dari yang dibuang. Hal yang

sama terjadi pada dua huruf yang salatr satunya di-idgham-kan kepada

yang lain.

Sebagian ahli qira'a, Kufah membaca dengan makna seperti

ini, hanya saja huruf nun yang kedua di-idgham-kan, dan hurufiiz
dibaca tasydid.
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Ahli qira'ar lain membacanya dengan hurufirrz dibaca tasydid

dan hurufya dibaca nashab, yang maknanya diambil dari l6tis16f iisi
,},till.

Sebagian ahli qira'a, Makkah membacany^ i':tl}-ls4;;t
dengan huruf nzn dibacafathah dn tafrkfif, dari kalimat )'t:b'U W i
-*it"t,r l'.tt'

Bacaan yang benar menurut kami adalatr yang membacanya

i' tl',f d dengan dua huruf nun, karenabacaan ini merupakan

bacaan kota-kota besar, dan yang menyalatri bacaan tersebut dengan

berbagai cara seperti yang telatr kami sebutkan, merupakan bacaan

yang terisolasi dari hujjatr pendapat para atrli qira'at, dan tidak

diperboletrkan menyalatri bacaan yang banyak dianut di kota-kota

besar. Talfl ril ayat tersebut yaitu, maka kami menyelamatkan para

rasul dan orang-orarlg yang Kami kehendaki dari hamba-hamba Kami

yang beriman, jika datang pertolongan Kami. Berdasarkan riwayat

berilut ini:

20097, Muhammad bin Sa'd menceritakan kepada kami, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaktr, ia berkata: Bapakku menceritalcan

t' Ibnu Katsir, Abu Amr, Harnzah, dan Al Kisa'i, membaca gaif Aengan dua hunrf
mnydngberasal dari kata r#1. Al Hasan membaca g#;l d-engan huruf mrn yang

kedua dibaca fathah berad dari ,Ja+ ga. auu Atnr dan Qatadah membaca gi..'l
dengan satu huruf nun,htu:rtf jim dr-tasydi4 dan hunrf ya di-stttn-kan. Ashim
dan Ibnu Amir membaca gall dengan hurufya dibacafahah dengan waan,p.
Sekelompok orang membaca ,i*L dengan dua huruf nun dm huruf ya dibaca

fathah, yang diriwayatkan oleh Hubairatr dari Hafsh, dari Ashim, dan itu keliru
dari Hubairah.
Ibnu Muhaishin dan Mujatrid membaca ia;|,1i't madhi dengan huruf iiz di-
takhlif Ini merupakan bacaan Nashr bin Ashim, Al Hasan bin Abi Al Hasan,

Ibnu Sumaifa, dan Abu Haiwah. Lihat Ibnu Athiyah dalan Al Muharrar Al
Wajiz (3D88, 289) dan Abu Hayyan dalan Al Bahr Al Muhith (6R37).

-fft
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kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-

Nya, 'jfrn|# "Lalu diselamatkon orang'orang yang

Kami kchendaki." Maksudnya, maka Kami menyelamatkan

para rasul dan orang-orang yang Kami kehendaki. C$"{;{3
iry$t ;iit $ "Dan tidak dapat ditotak siksa Kami daripada

orang-orang yang berdosa.Itu karena Allah SWT mengutus

para rasul, kemudian mereka menyeru kepada kaumnya,

memberitakan kepada mereka bahwa barangsiapa taat, maka

ia selamat, dan barangsiapa yang taat, maka ia akan disiksa

dan dibinasakan.l8s

Firman-Ny 
^, 

'o.yfiIft rjfri,t gY.';jj3 "Dan tidak dapat

ditotak siksa Kami daripada orang-orang yang berdosa. " Allatt

berfirman, "Balasan dan siksaan Kami tidak bisa ditolak oleh orang-

orang yang kafir kepada Kami di antara kaum yang melakukan dosa,

kemudian mereka kafir kepada Allah dan menentang para rasul-Nya

serta kafir terhadap apa yang mereka bawa."

ooo

-_yjn-qJ;frqt sK;,1'Vi,)itia 63 4 6Krt.l' L'. -.
."rt < e Z

e56 E,I,P i;S 8_35-',6.,s1\ c')i3?Cib3-65 i-35-'6.,s$\ e-# "
3;hS3

'bi.j.;Ai$;
"sesnngguhnya pddf, lcisah,lcisah mer:elra iat terdapat
pengajarartbagiurang.orottgydr.gmempunyaial<al.

r8t Ibnu Abi Hatim dalam tafsir Qnz$).
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N Qrn'an itubul<ilrllah cqita yor.g dibuat'budt, al<f,n

tetapi membqrarl<f,rJ (kitab.kitab) yang sebelwnnya ilmt

menjelasl<mt segala sesuclttl, dan sebogai petwrituk dan

r almut b agi kawrJ Y arrg b d'unan ."

(Qs. Yuusuf [12]: 111)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirnan, "Dalam kisatt

Yusuf dan saudara-saudaranya terdapat pengajaran dan nasihat yang

bisa diambil oleh orang yang memiliki akal dan pikiran, karena

setelatr Yusuf dilemparkan ke sumur, ia dijual sebagai budak dengan

harga yang rendah. Setelah penahan yang lama, Allah pun

memberinya kerajaan di Mesir dan kedudukan di bumi, serta

melindunginya dari saudara-saudaranya yang berbuat buruk

kepadanya. Allah lalu mempertemukan ia dengan orang tua dan

saudara-saudaranya {engan kekuasaan-Nyr setela}r selang waktu

yang lama, dan Ya'qub datang dengan mereka kepadanya dari jarak

yang jauh.

Allah berfirman kepada orang-orang musynk Quraisy dari

kaum Nabi Muhammad SAW, "Telah terdapat kisatr-kisah mereka

bagi kalian, wahai kaum, pengajaran jika kalian bisa mengambilnya,

bahwa yang dilakukan terhadap Yusuf dan saudara-saudaranya tidak

boleh dilalorkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Dia

mengeluarkannya dari hadapan kalian, untuk seterusnya ia

menampakkan diri di hadapan kalian dan menetapkan dirinya di

negeri serta mengokotrkannya dengan tentara dan para tokoh dari

kalangan tabi'in dan sahabat, meskipun ia melalui masa-masa sulit

yang berlangsung berhari-hari, bermalam-malam dan bertahun-tatlun. "
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Mujatrid berkata, "Maknanya yaitu, dalam kisah-kisatr mereka

terdapat pengajaran bagi Yusuf dan saudara-saudaranya. "

Riwayat-riwayatnya adalatr :

20098. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami daxi Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,

tentang firman-Ny4 ?$gSri 5#i "sesungguhnya

pada kisah-ktsah mereka itu terdapat pengajaran," bagi

Yusuf dan saudara-saudaranya. I 89

2OOg9. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syababah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Warqa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, ia berkata, "Pengajaran bagi Yusuf dan saudara-

saudaranya.ul9o

20100. Al Mutsanna menceritakan keadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifatr menceritakan kepada karni, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,

riwayat yang sama.tel

20101. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, tentang firman-Nya,

,A3i?fi-i;tgdo <,#d "sesungs;uhnva pada

kisah-Hsah mereka itu terdopat pengajaran bagi orang-

f' t tulania dalam tafsir (402) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D213).

'n lbid.
tet lbid.
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orang yang mempunyai akal," ia berkata, "Yusuf dan

saudara-saudaranya. " 
I 92

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang dikemukakan oleh

Mujatrid ini, meskipun memiliki segi yanng mengadung takwil,

namun tetap lebih utama pendapat kami, karena penggalan ayat

tersebut berada setelatr berita tentang Nabi Muhammad SAW dan

kaumnya yang musyrik, serta setelah ancaman terhadap mereka

karena kufur kepada Allah dan Rasul-Nya (Muhammad SAW), serta

telah terputus dari berita tentang Yusuf dan saudara-saudaranya.

Disamping itu, penggalan ayat itu juga merupakan berita yang umum

bagi semua orang yang memiliki akal, bahwa kisah-kisah tersebut bagi

mereka adalatr pengajaran, dan tidak dikhususkan kepada sebagian

orang.

Jika masalaturya seperti yang telatr saya jelaskan tentang hal

itu, bahwa lebih sesuai jika dikatakan ini merupakan pelajaran bagi

selain mereka. Dan, riwayat yang telah kami sebutkan dari Mujahid

dari Ibnu Juraij, yang juga merupakan pendapatnya, lebih sesuai

dengan pendapat yang kami katakan tentang hal ini.

Fiman-Nya, :;fi.ltt'bfu "Al Qur'an itu bukantah

cerita yang dibuat-buat." Allah SrS/T berfirman, "Al Qur'an bukantatl

cerita yang dibuat-buat, atau kebohongan yang direka-reka."

Berdasarkan riwayat berikut ini:

20102. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada karni, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Ny4 6t SgY

'n lbid.
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:;iA "Al Qur'an iu bukanlah cerita yang dibuat-buat,"

batrwa iir'.it *1inta kebohongan. 
I e3

x:r5-',fi.rsJ.s',9.+.#th!3 "Aknn tetapi membenarlcan

(kitab-kttab) yang sebelumnya." Allah berfirman, 'Akan tetapi,

membenarkan kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelumnya kepada

para nabi-Nya, seperti Iniil, Tarnat, dan 7abrut, dan ia

membenarkannya serta memberinya kesaksian bahwa semuanya

memang benar dari Allah." Berdasarkan riwayat berikut ini:

20103. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman-Nya' tb33
;ri5-'6.rtJ- il.# "Akan tetapi membenarkan (kitab-kitab)

yang sebelumnya. " Al Ftrqan membenarkan dan memberi

kesaksian atas kitab-kitab sebelumnya. 
I ea

Firman-Nya, r$P'S-rlSS'Dan menielaskan segala

sesuatu." Allah SWT berfirman, "Ini merupakan penjelasan hal-hal

yang perlu diketahui oleh hamba, yakni berupa keterangan tentang

perintatr dan larangan Allatr, halal dan haram-Ny4 serta taat dan

maksiat-Nya."

Firman-Ny 
^, 

irh:i- ,,A% oLi{-2 "Do, sebagai petuniuk dan

rahmat bagi kaum yang beriman." Allah SWT berfirman, "Ia adalah

rs As-suyuttri dalam Ad-Durr Al Mantsur (4/598), dan ia menisbatkannya kepada

Abu Asy-syaikh serta Ibnu Abi Hatim dalam t{sy (71??!3), ia menyebutkan

perkataan Qatadatr tentang firman-Nyq 6:tn u'-{- ots, 6 "Al Qur'an itu
bufunlah cerita yang dibuat-buat." Ia berkata, "Al Qur'an membenarkan dan

memberi kesaksian kepada kitab-kitab yang sebelumnya'"
,s lbnu Abi Hatim dalam tafsir (7t2213), Al Mawardi dalarn An-Nukat wa Al Uyun

(3/90), dan Al Baghawi dalarn Ma'alim At-Tarail (31334).
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peqielasan tentang perintah-Nya dan petunjuk-Nya bagi orang yang

tidak mengetatrui jalan yang benar, sehingga ia buta terhadapnya. Jika

ia mengikutinya, maka ia akan mendapatkan petunjuk dari

ketersesatannya."

Firman-Ny rr't;L[2 "Dan rahmat." Maksudnya adalatr ratrmat

bagi orang yang beriman kepadanya dan melaksanakan apa yang ada

di dalamnya. Menyelamatkannya dari kemurkaan Allatr dan siksa-Nya

yang berat, serta di akhirat mendapatkan surga-Nya dan keabadian

dalam kenikmatan kekal.

Firman-Nya, 'b;;i i[\ "nagt kaum yang beriman." Dia

berfirman, "Bagi orang-orang yang membenarkan Al Qur'an dan apa

yang ada di dalamnya, berupa janji, ancaman, perintatr, dan larangan-

Nya. Mereka menjalankan perintatr dan mencegah diri dari larangan

yang ada di dalamnya."
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SURAH AR,RA'D

ija .t:"y6ir L$:,^E )l
Et

@dj"l-f.r61
'Nitld$rJmiirnraa.Ini ailalah ayat ayot AJKitab (N

Qtn' an), dorr l(itab yang iliamutl<an l,cpadnru doripaila
Tulwmru itu adalah bencr ; alorrl tetapi lebany al<mt

nrarrusia ddak bqlmm (kcpadarry a) ."

(Qs. Ar,Ra'd [13]: 1)

Abu Ja'far berketa: Kami telatr menjelaskan penakwilan

terhadap firman Allah, -Jt, jt a* hinnya yang serup4 dari

berbagai macam huruf hijaiyah yang mengawali beberapa surah di

dalam AI Qur'an, pada pembahasan yang telatr lalu, sehingga tidak

perlu diulang dalam pembahasan ini.

Hanya saj4 kami ingin menyampaikan riwayat khusus tentang

awal-awal surah yang dimulai dengan hunrf-huruf semacam ini.

€t
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Adapun riwayat yang berkaitan dengan surah kita ini (Ar-

Ra'd), berasal dari Ibnu Abbas, nukilan dari Abu Adh-Dhuha Muslim

bin Shubaih atau Sa'id bin Jubair. Ada perbedaan antara makna awal

suratr dengan tambahan huruf mim, pada seluruh surah yang pada

awalnya tercanfum huruf ra, serta makna awal-awal suratr yang

dimulai dengan huruf-huruf sejenisnya tanpa tambatran huruf ra.

Kaitannya dengan ini, ada beberapa riwayat, yaitu:

20104. Ibnu Mutsanna meriwayatkan kepada kami, ia berkata:

Abdurratrman meriwayatkan kepada kami dari Husyaim, dari

Atha bin Sa'ib, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas,

mengenai ayat jl, ia berkata, "Artinya, Aku Allah, Maha

Melihat."le5

20105. Ahmad bin Ishaq meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu
Hamid meriwayatkan kepada karni, ia berkata: Syuraik

meriwayatkan kepada kami dari Atha bin Sa'ib, dari Abu
Adh-Dhuha, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, jt, ia

berkata, "rqku Allah, Maha Melihat.ule6

20106. Al Mutsanna meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Abu

Nu'aim Al Fadh bin Dukain meriwayatkan kepada kami, ia

berkata: Suffan meriwayatkan kepada kami dari Mrjahid,
mengenai firman Allah ril} bahwa itu adalah pembukaan

.. yang Allah gunakan untuk memulai kalam-Nya.le7

L' Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D21),Ibnu Jauzi dalan Zad Al Masir (4/300), dan
Al Baghawi dalan Ma'alim At-Tarail (31335).

t% Ibidt' Ibnu Jauzi dalam Zad At Masir (414), surah Yuunus. Ia menyebutkan enam
perbedaan pendapat mengenai huruf-huruf yang menjadi permulaan surah

,0, 
t".u.* ini, dan diantaranya adalah pendapat Mujahid.
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Talrnil fiman Allah: tgSf L$ dfit- (ni adalah ayat-ayat

Al Kitab [Al Qur'anJ)

Allah menyatakan, "Itulatr ayat-ayat Al Kitab yang Aku

ceritakan kepadamu, ayat-ayat Al Kitab yang telah Aku turmkan

sebelum Al Kitab yang Aku turunl@n kepadamu ini, kepada para rasul

sebelummu."

Sebagian ulama mengatakan bahwa maksudnya adalatr Taurat

dan Injil. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berihil ini:

20107. Bisyr meriwayatkan kepada kalni, ia berkata: Yazid

meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sa'id meriwayatkan

kepada karni dari Qatadah, mengenai firman Allah, + Ft
*$1 U):,yalmi kitab-kitab sebelum Al Qur'an. 

re8

20108. Al Mutsanna meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Abu

Nu'aim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Su&an

meriwayatkan kepada karli dari Mujatrid, tentang firman

AllalL #t,u::itE i" berkat4 "Taurat dan Injil."rry

Firman Altah, ,Iii 6yi u ffiLij u$|.y "Dan kitab yang

dinmnkan kcpadamu daripada Tuhanmu itu adaloh beno."
Maksudnya adalatr Al Qur'an, maka berbuatlah sesuai ketentuan yang

ada di dalamnya, dan berpegang teguhlah dengannya. Inilatt

rx lbnu Abi Hatim dalam tafsir Qn2l5).rs Al Mawrdi dodrun A*Nukat wa Al Uyun (3191),
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pemyataan kami, sesuai dengan perkataan paxa ahli tafsir. Mereka

yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

20109. Al Mutsanna meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Abu

Nu'aim Al Fadh bin Dukain meriwayatkan kepada kami, ia

berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami dari Mujahid

mengenai firman Allatr, 'e;i qi u :AlLiil c$11'oan tcttat

yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu itu adalah

benar," ia berkata, "Al Qur'an."2m

201t0. Bisyr meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yazid

meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sa'id meriwayatkan

kepada kami dari Qatadatr, mengenai firman Allah, ij eiL
#t + n a{t "Dan kitab yang diturunkan kcpadamu

daripada Tuhanmu itu adalah benar," yakni Al Qur'an ini.2ol

Dalam firman Allah a$ijei| waapat dua sisi ilaD:

Pertama: Betkedudnkan rafa' karena ia sebagai mubtada,

maka menj adi marfu ' dengan lafazh'ar;t a^ g.t y.St. Dengan cara i'r ab

ini, Mujatrid dan Qatadatr melandaskan penakwilan keduanya, serta

sebagaimana yang telatr kami sebutkan sebelum ini.

Ke dua : Berkeduduk an Khaladh atas dasar at haf kepada lafazh

ygji sehingga makna kalamnya yaitu, ini adalah ayat-ayat Al

Qur'an, Tanrat, dan Injil." Lafa^ 3;J "benar" lalu dijadikan

pendihuluan dengan arti "kebenaran" itu sendiri, maka kedudukannya

sebagai rafa' detgan adanya kalam yang tersembunyi (mudhmar),

m Ibnu Katsir dalam tafsir (8/l0l).
mt Ibnu Abi Hatim dalam tafsir QD2l5).
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yang tidak diperlukan karena sudatr jelas dengan adanya kalam yang

ztrahir (nampak) dariny a.2@

Jika dikatakan batrwa makna sebenamya, ttlt #l 6:. *)E

q 6V u 'egl. jjf, temuaian dimasukkan huruf wau pada lataz/r-

Gi(t, maka itu merupakan na't (sifat) untuk al kitab, sebagaimana

seorang penyair memasukkannya(wau) ke dalam syairnya berikut ini:

'o'?;'it G*l3t'drt ..rrij' q.t: lVr gt)t Sy

Itu karena di-athaf-kan dengan wau, darr semua ittr dari satu

sifat. Ini menurut salatr satu madztrab takwil. Akan tetapi jika

ditakwilkan seperti ini, maka bacaan yang benar pada lafazh '6it,

adalalr sebagai khafadh,karena ia sebagai sifat untuk isft.

Firman Allah, lrj;i- f n61 
'51 ',f.Si "Akan tetapi

kcbanyalran manusia tidak beriman (kcpadanya)," dari kalangan

musyrik kaummu yang tidak mempercayai kebenaran yang diturunkan

kepadamu dari sisi Tuhanmq serta tidak mengakui keberadaan Al

Qur'an dan ayat-ayat muhkam yang ada di dalamnya.

aae

2@ Al Farra dalam Ma'ani Al Qr'an Ql57).mi Bait ini terdapat dalam Al Farra di dalanr Ma'ani Al Qur'an (l/105; 758), dan ia
tidak menisbatkannya kepada seseorang. Ia menyebutkan sebuah bait setelah bait
syair tersebut, yaitu:

;it et$,,iHr prl ti\,'&;*,tf) $t
Bait syair ini juga terdapat pada Ibnu Athiyah dalart Al Muhuro Al Waib
(3291) dan Abu Halyan dalam ll Bahr Al Muhith (61343). Lafazh al qom
artinya pemimpin yang agung.
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';;r"a-ftS i;it? Wu * i;,+#\$,sittil
*tsi 3:i.',:J1 rfi'J:j,Fl 

";- 3 3v #)1

u AJ;lah.lah y arJg menlngil<an langit tanpa tiarrg
( sebagahnana) y ang l<anw lihat, l<emillidn Uta

busanayarn ihi atns Arsy, ilarr menwdukl@rr matalwi itan
bulcn, masing.masing bqeilm hingga wakat yang

ditentulsn. Allah mangahn uruscrn (makhluk Nya),
merf elasl<mt tanda. tanda (l<cb e s m an Nya) r s:ulp ay a lamu

meyakinipqtem&tt(rrru)ilengartTuharvrur.,,

(Qs. Ar,Ra'd [13]: 2)

Abu Ja'far berkata: Allatr berfirman, uWahai Muhammad!
Allah, Dialah yang meninggikan langit yang tujutr tanpa fi*g,
sebagaimana kamu lihat. Dia menjadikan langit sebagai atap yang
melindungi unttrk bumi.

Kata al 'amad adalatr bentuk jarnak dari ,amud, yaitu tiang-
tiang dan apa saja yang dijadikan tiang rmtuk bangunan, sebagaimana
An-Nabighah mengucapkan di dalam syairnya:

#1, 12au,):sofr-..J#U;f ii J,etf:,

'oF''&:.9{g
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"Jin telah berdusta balrwa aht telah mengizinkan merela membangun

Tadmur dengan bebatuan tipis dan lebar, serta tiang-tiang.'20a

Bentuk jarnak kata 'amud adalah 'amad, sebagaimana kata

adim dijamakkan menjadi adam.

Ada juga yang berkatq "Jika ia ddamakkan menggunakan

harakat dhammah, maka dibolehkan, sebagaimana kata rasul

dijamakkan menjadi rusul, dan syahtr menjadi sytb."

Para ahli ilmu berbeda pendapat dalam menakwilkan firman

Allah, U;j ), A +#t $ "Meninggilcan langit tanpa tiang

(sebagaimana) yang kamu lihat."

Sebagian berpendapat, "Allah meninggikan langit-langit

dengan tiang-tiang yang tidak dapat kamu lihat." Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

20lll. Ahmad bin Hisyam meriwayatkan kepada kami, ia berkata:

Mu'adz bin Muadz meriwayatkan kepada kami, ia berkata:

Imran bin Hudair meriwayatkan kepada kami dari Ikrimatr, ia

berkata: Aku berkata kepada Ibnu Abbas, "Seswtgguhnya

fulan pernatr berkata, 'Langit bertiang'? Ibnu Abbas lalu

berkata, "Bacalah W )r -b-'Torpo tiang (sebagaimana)

yang kamu lihat'." Maksudnya, tidak dapat kamu lihat.205

'* Bait ini terdapat dalam Ad-Diwan (hal. 33) dari qasidah yang berjudul ' i 1u Lg

yang redaksi awalnya yaitu:

4lr .ilt tcJ, Jrbr irl ,ri-rri rr,l.fu li rrr g

Khayyis artinya hina. Tadmur adalah narna sebuah daerah di Syam. Shufah
artinya batu lebar yang tipis.

'05 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir Qn2l6), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Ilytn
Ql92), dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4/301).

€I
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20112. Al Hasan bin Muhammad bin Shabah meriwayatkan kepada

kami, ia berkata: Mu'adz bin Mu'adz meriwayatkan kepada

kami, ia berkata: Imran bin Hudair meriwayatkan kepada

kami dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, riwayat yang sama.206

20113. Al Hasan bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, ia
berkata: Atran meriwayatkan kepada kami, ia berkata:

Hammad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Humaid
meriwayatkan kepada kami dari Al Hasan bin Muslim, dari
Mujahid, mengenai firman Allah, U;j ), ia_"Tanpa tiang
(sebagaimana) yang kamu lihat," ia berkata, "Dengan tiang
yang tidak dapat kamu lihat."2o7

20114. Al Mutsanna meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Al Hajjaj
meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hammad
meriwayatkan kepada kami dari Humaid, dari Al Hasan bin
Muslim, dari Mujatrid, mengenai firman Allah, Vfr ), fr,

""Tanpa tiang (sebagaimana) yong kamu lihat,,, ia berkata,

"Tiang-tiang itu tidak dapat kamu lihat."208

20115. Al Hasan bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, ia
berkata: Syababah meriwayatkan kepada kami, ia berkata:

Warqa meriwayatkan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari
Mujahid, mengenai firman Allah, )t #,,,Tanpa tiang,,, ia
berkata, "Tiang."2D

N lbid.
I nAq*ria dah[l tafsir (hal. 403) dan lbnu Abi Hatim dalam tafsir en2l6).* niaD lbnu Abi Hatim dalam tafsir QnUq.
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20116. Al Mutsanna meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syibil

meriwayatkan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, riwayat yang sama.2lo

20117. ...ia berkata: Ishaq meriwayatkan kepada kami, ia berkata:

Abdunazzaq meriwayatkan kepada kami dari Ma'mar, dari

Al Hasan dan Qatadatr, mengenai firman Allah, 'ii u,Jfr'ffr

U;j ), ib, +#l"Allahlah yang meninggikan tingit tanpo

tiang (sebagaimana) yang kamu lihat," Ia berkata, "Ibnu

Abbas berkata, 'Dengan tiang-tiang, akan tetapi kalian tidak

melihatnya'."211

20118. Ahmad bin Ishaq meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Spraik
meriwayatkan kepada kami dari Sammak, dari Ikrimah, dari

Ibnu Abbas, mengenai firman Allah, Uij yb,+,gt ii
"Meninggikan langit tanpa tiang (sebagaimana) yang kamu

lihat," ia berkata, "Apa yang kamu tahu, barangkali saja ia

menggunakan tiang-tiang yang tidak dapat kamu lihat."2l2

Dari metode penakwilan semacam ini, terdapat madzhab yang

biasa mengedepankan kalimat "pengingkaran" yang berada di akhir,

sebagaimana ucapan seorang penyair berikut ini:

2ro lbid
zrt Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al llyun (3192) dn Ibnu Jauzi dalam Zad Al

Masir (41301).
2r2 lbid



Srrch&-Rd'd

2Pu;<X)dsJ d.L* ^rybiry 
Atrl,tj

Maksudnya adalatr A)b irt I rerif yakni dengan

mengedepankan huruf "pengingkaran" 0) dfii kedudukan semestinya,

yaitu bergandengan dengan Jt;i.

Juga sebagaimana perkataan penyair berikut ini:

q.\ ie 'ytr3'*:$ ...u-rt uise v1-tsr uail sy

Maksudnya adalah Jk r ;g' sJ-q o'e 'oy1

Sebagian atrli tafsir lainnya berpendapat, "Ia berkedudukan

marfu'dengan kalimat ), b, Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

20119. Muhammad bin Khalaf Al Asqalani meriwayatkan kepadaku,

ia berkata: Adam mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Hammad bin Salamatr meriwayatkan kepada kami dari Iyas

bin Mu'awiyah, mengenai firman-Nyr,Uij f b,+#t g
"Meninggilcan langit tanpa tiang (sebagaimana) yang kamu

lihat," ia berkata, *Langit bertengger pada bumi layaknya

Lrr5u5.rr2l5

20120. Bisyr meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yazid

meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sa'id meriwayatkan

kepada kami dari Qatadatr, mengenai firman Allah, y;",

2r3 Bait ini terdapat pada Al Farra dalam Ma'ani Al Qtr'an (2157).
2ro Dua bait syair ini terdapat pada Al Farra dalam Ma'ani Al Qur'an Ql57).
2r5 Al Maward i dalart An-Nukat w a Al Uyun (3 192).

a.
2t4t1T o6r a;V f; ok oyj ...yrdb'n ok 6 Je4
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Qij "farpa tiang (sebagaimana) yang kamu lihat," ia

berkata, "Meninggikannya tanpa tiang. "2l 
6

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling layak dianggap

benar dalam hal ini yaitu, hendaklatr dikatakan sebagaimana Allatr

mengatakannya, U;i )* ;-, +{31 '& ,ttf ifr "Altahlah vang

meninggikan langit tanpa tiang (sebagaimana) yang kamu lihat.'

Maksudnya, ia ditinggikan tanpa d-g, sebagaimana kita lihat. Allatl

telah menetapkan batrwa tidak ada berita selain itu, dan tidak ada

hujjatr yang seyogianya kita ambil selain perkataan-Nya.

Adapun firman /itt^t, 'O.rt & {;rii1, "/ "Kemudian Dia

bersemayam di atas Arsy) maksudnya yaitu jauh di atasnya.

Kami telah menjelaskannya pada pembatrasan terdahulu

mengenai makna kata li)1| "bersemayam" dan berbagai perbedaan

pendapat dalam menakwilkan lafazh tersebut. Kami juga telatr

menentukan pendapat yang shahift diantaranya, sehingga kami tidak

perlu lagi mengulangnya pada pembatrasan ini.

Firman Allah, 'Al5 ;J1Il 'fr,:t "Dan menunduk*an

matahari dan bulan."

Abu Ja'far berkata: Allah menjalankan matatrari dan bulan di

l*grt, serta menundukkan keduanya demi kemaslatratan maktrluk-

Ny4 agar manusia mengetatrui perhitungan tatrun dan berjalannya

waktq serta mampu memMakan antara malam dengan siang.

Firman Allah, |P Crt 4 3"u*ing-masing beredar

hingga wabu yang ditentukan." Maksrdnya" semua itu bergerak dan

2t'Ibid.

€l
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beredar di langit sampai batas waktu yang ditentukan, yaitu hingga

musnahnya dunia dan datangnya Hari Kiamat, yakni ketika matahari

digulung, bulan dihentakkan, dan bintang-bintang berjatuhan.

Semua penjelasan mengenai kondisi tersebut tidak disebutkan

karena sudah dapat djpahami oleh orang yang mengerti batrasa Al

Qur'an, batrwa kata ;[ "masing-masing" hanrs dinisbatkan kepada

segala sesuatu di alam semesta.

Pendapat kami dalam menakwilkan firman-Ny 
" 

,P ,i8
"Hingga waldu yang ditentukan," serupa dengan pendapat para atrli

takwil. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut ini:

20121. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu

Khudzaifatr menceritakan kepada kami, dia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,

mengenai firman-Nya" P ,*.\ "fr 3 ;AV ;,::.It'kt,
"Dan menunduklran matahsi dan bulan. Masing-mastng

beredar hingga wabu yang ditentukan," dia berkata,

"D*i6.'217

Firman Allah, i'il ';:i "Allah mengatur urutan (ma*tluk-

Nya)." Maksudnya, Allatr berfirman, "Allah yang telah meninggikan

langit tanpa tiang, sebagaimana kalian lihat. Dia mengatur segala

perkara dunia dan akhirat. Dia mengatur semua itu sendirian, tanpa

sekutu, kawan, maupun penolong."

2r7 As-suyrttri dalam Ad-Durr Al Mantsur (4/60l), dan ia menisbatkannya kepada
Abu Syaikfi.
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Pendapat kami ini sama dengan pernyataan para atrli takwil.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

20122. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,

mengenai firman-Nya, $ fS "Allah mengatur urutan

(makhluk-Nya)." Maksudnya yaitu, Dia melakukannya

sendirian.2l8

20123. ...ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullah menceritakan kepada kami dari W*qq dari Ibnu

Abi Najih, dari Mujatrid, riwayat yang serupa.2te

20124. Al Qasim menceritakan kepada kauf, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepadaku dari Ibnu Jumij, dari Mujatrid,

riwayat yang sertrpa.zo

Firman Allah, #ri 3# "Menielaskan tanda'tanda

(kcbe s aran-Nya). " Mujatrid berkata: Allah menjelaskan kepada kalian

ayat-ayat dari kitab-Nya sebagai huiiatr atas kalian, wahai manusia.

'"in; #; 
-{+ 

ifi "supaya kmu meyaHni pertenruan(mu)

dengan Tuhanmu." Ia berkata, "Supaya kalian menjadi yakin batrwa

kalian akan dipertemukan dengan-Nya, dan Dialah tempat kembali

2rt lbnu Abi Hatim dalam tafsir Qf22n) dan Al Bsghawi dalam Ma'alim Ar-Tamil
(3R36).

2'e lbnu Abi Hatim dalam tafsir QD2l7), Al Bagbawi &lam Ma'alim At'Taruil
(3R36), dan Ibnu Athiyah dalarnAl lrluhqrr Al Vaib (3D92).

m lbid
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kalian. Juga supaya kalian mempercayai janji dan ancaman-Nya,

sehingga kalian jera dan takut untuk menyembah tuhan-tuhan lain dan

berhala-berhala. Juga supaya kalian memurnikan penyembahan hanya

kepada-Nya manakala kalian meyakini hal itu."

Pendapat kami ini sama dengan pemyataan para atili takwil.
Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

20125. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, mengenai firman-Ny4 fi\ i.J;'o;s} fij "supnyo kamu meyakini pertemuan(mu) dengan

Tuhanmu. " Maksudnya, Allah Tabaraka wa Ta,ala

menurunkan kitab-Nya dan mengutus para rasul-Nya supaya

kita mempercayai janji-Nya serta meyakini pertemuan

dengan-Nya.22l

eee

viu'.+Ai,9:r;#*>v-H,i!'li':;,.si'ii,,
@3;f$-1A*S.i ,,ri6ql$i,&'r"tsnS
uDan 

Df,a/re,h Tuhart yarJg n'l:mbentangl<anbunri d*rJ
mettiadil<m gurrung. gurufiig ilmr *ngai. slffigori padmry a.

Dannrniadilcartpada'rrydsentuttbuah.bualwnbupasarrg-
pasangan, y'.Jilah menutuplrrrrt natarn Wadosicng.

Sesnnggzlvrya pado yong delnlikiorr itu terilapat tanda.
tutilo (l<ebesaran Nlah) bagillonm yang merrikirl,an."

2r lbnu Abi Hatim dalam tafsir (7D2t7).
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(Qs. Ar,Ra'd E3]: 3)

Abu Ja'far berkata: Allatr berfirman, "Allah yang telah

membentangkan bumi, yakni membentangkannya secara memanjang

dan melebar."

Firman Allah, ;$r$,ffi "Dan menjadikan gunung-

gunung padanya." Maksudnya, Allah menjadikan gunung-gunung

yang kokoh. Kata (Xi adabn bentuk jamak dari ai+t.rr yang berarti
: i ti "kokoh". Dari kata ini, dapat dibuat kalimat, "Aku mengokohkan

cakar di tanah" makanala menancapkannya dengan kokoh. Juga

sebagaimana seorang penyair menyatakan,

,o -bu.i:ll)t '+-'rl '.*f, . ..\G: u; t, 1c;t-xs;" 1,

Maksud kata &jldi sini adatah',8$'ia-.ngokohk"*y"".

Firman Allah, ffi "Oo, sungai-sungai" maksudnya yaitu,

dan Allah menjadikan aliran-aliran air di bumi.

Firman Auah, ffi *JS U ',1;; +Ai ,f ; uDan

menjadilran padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan."

Huruf i,, padalafazh #ry--:SV|)r;.-Ai,f ; merupakan shitah

bagi lataz}r, :lt| yang kedua, bukan yang pertama. Makna kalamnya

adalah,g,r;!, ,y 'U i;rt ,>*\: W ,ht"Dan Dia menjadikan padanya

zn Bait syair ini terdapat pada Abu Ubaidah dalarn Majaz Al Qur'an (l32l) dm
bait syair ini milik Al Ahwash, sebagaimana tercantum dalarn Al-Lisaz (enti
t r.1). Redaksi yang,ada dalanAl-Lisan adalah:

asi.t4itt *'J'et:, *$ ii6;tr$.b cy
Terdapat jug6 paOa Ibnu Athiyatr dalan Al Muhanar At llajiz (3D93), dengan
riwayat yang sama dengan Ath-Thabari.
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pasangan-pasangan dari buatr-buahan." Maksud dari pasangan-

pasangan di sini adalah pasanganjantan dan betina. Juga, dari setiap

betina terdiri dari dua, dan dari jantan terdiri dari dua, sehingga

semwmya menjadi empat, mentrut sebagian ulama.

Kami telatr menjelaskannya pada pembatrasan terdahulu,

batrwa orang Arab biasa menyebut uduau sebagai "pasangan". Satu

dari yang jantan disebut "pasangan" untuk betinanya, demikian pula

safu dari betina, disebut "pasangan" untuk pejantannya. Pembahasan

ini tidak perlu diulang lagi. Namun sebagai tambatran supaya lebih

jelas, kita dapat perhatikan firman Allah, All"9 5t #'iTi ';L rt
'Dan bahutasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan

laki-laki dan perempttan." (Qs. An-Najm [53]: 45) Allatt menamakan

laki-laki dan perempuan sebagai dua pasangan, dan firman-Nya (surah

Huud ayat 40 dan suratr Al Mu'minuun ayat 27) yang berbunyi, ir,
# giiLS:P maksudnya adalah "dua jenis".

Firman Allah, 't($',tli o*i-"Allah menutuplcan malam kepada

siang," maksudnya adalatr, malam menyelimuti siang dan

menutupinya dengan kegelapanny4 sebagaimana siang "menyelimuti"

dan menutupi malam dengan "terang"nya.

20126. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, mengenai firman-Nya" 'Jii 
'*'2$i"mon menutupkan malam kcpada siang," yakni malanr

menyelimuti siang.2a

* Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D219).
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Firman Allah, 'oKli- iA,*S qt ,l Ly 
"'serurgguhnvo

pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi

laum yang memikirlran." Maksudnya, semua yang telah digambarkan

Allah dari berbagai keajaiban ciptaan-Nya dan kekuasaan-Nya

menciptakan makhluk-makhluk-Nya, merupakan bukti, hujjatr, dan

peringatan bagi orang-orang yang memikirkannya, sehingga mereka

dapat mengambil pelajaran darinya. Mereka pun menyadari bahwa

ibadah tidak layak dilakukan kecuali kepada Dzat yang menciptakan

semua itu dan mengaturnya" bukan kepada berhala-berhala atau tuhan-

tuhan lain yang tidak dapat mendatangkan mudharat atau memberikan

manfaat. Ibadatr ini hanya layak diberikan kepada Dzat Yang Maha

Kuasa, Yang telatr mewujudkan semua ciptaan-Nya dari ketiadaan dan

mampu menghidupkan kembali apa yang telatr binasa serta

mengembalikan ciptaan-Nya sesuai kehendak-Nya.

ooo

3b WU 16 a I;sr LsF'$ e!'ii a;
"94'ii O,F & W WS bS h,t;i et;'€ #i

6W-#erl 6)f'At'Y
uDan dihffrri ini terdapatbagian'bagian yong

builanpingdrr, dan l,ckn l<efun cmggur, umomon'um(mrfii
ilm pohon llotrmo y ang bucabang ilm yong tiihk
bucabang, disirani ilengan air ymtg scmta. Korni

melebihl<mt sebagian tanart trlrtornran ifi.r atas sebogian yang

lain anung rasanya. Sesunggultrrya pado yorrg denikian
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itu terdapat tandl-tonda (l,cbesaran Nlah) bagpl<mm yar.g

bupikir."

(Qs. Ar.Ra'd [13J: 4)

Abu Ja'far berkate: Allah berfirman, L52rg '&,AVi a;
"Dan di bumi ini terdapat bagion-bagian yang berdampingan " Di

bumi terdapat bagian-bagian yang diantaranya saling berdekatan dan

saling bersanding dengan posisi dekat, namun saling berbeda apabila

dilihat dari jarak yang lebih dekat dan secara detail, sekalipun mereka

saling berdampingan. Juga terkadang sebagian tanah tidak dapat

menumbutrkan tanaman, padatral ia berada di dekat latran yang subur

dan menumbuhkan tanaman dengan baik.

Pendapat kami ini sesuai dengan pemyataan para atrli talc\ilil.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

20127. 'Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Al-Laits, dari

Mujalrid, mengenai firman-Ny 
^, 

:rt,dt'$ *:'ii at "o*
di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan," ia

berkata, "Tanah yang tidalc subur dan tanah yang subur,22a

yang mengandmg banyak garam serta yang baik.''2s

20128. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada karni, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Su&an

menceritakan kepada kami dari Al-Laits, dari Mujahid,

nn Al u&tah artinya tanatr yang bagus, subur, dan menumbuhkan tanaman. Lihat
Al-Lban(entri: t&).r tr,tujatrid dalam tafsir (hal. 403) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir QnTr.
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mengenai firman-Ny a, LSj;!'&e:Uia; "Dan di bumi ini

terdapat bagian-bagian yang berdampingan,," ia berkata,

"Lahan yang tidak subur dan latran yang subur."226

20129. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Nu'aim menceritakan kepada kami dari Al-Laits, dari

Mujatrid, riwayat yang sama.z'

20130. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Sa'id bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ishaq bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari

Abu Sinan, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Ny 
", 4,3'ii.5

LS#'{4 "Do, di bumi ini terdapat bagian-bagian yang

berdampingan," ia berkata, "Lahan yang subur dan tidak

subur."228

20131. Muhammad bin Said menceritakan kepada kami, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-

Nya,L!1{!'&,A'lta; "Dan di bumi ini terdapat bagian-

bagran yang berdampingan," yakni tanah yang tidak bagus

dan tanatr yang bagus, keduanya saling berdekatan, namlm

keduanya menumbuhkan makanan yang berbeda dalam

ral*..D9

e tr,tu;ahiA dahm tafsir Od. 403) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4t302).
m lbtd
't lbnu Abi Hatim dalam tafsir (712219), Al Mawardi dalarn An-Nukat wa Al Uyun

Ql93), dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (41302).
D lbid
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20132. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berbicara

mengenai ayat, 3,5;# '&. "Bagian-bagian yang

berdampingan " Semua tanah yang bagus dan tidak bagus

saling berdampingm, ymg satu menumbuhkan tanaman dan

yang satunya lagi tidak menumbuhkan tanamaq sekaliprur

berada di sampingnya.23o

20133. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syababatr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Warqa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid,mengenaifirman-NyuL52+a'Si"nogor-bagian
yang berdampingan," yakni yang baik, yaitu yang subur, dan

yang tidak baik, yaitu yang mengandung kadar garam terlalu

banyak.23l

20134. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Huzdaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,

riwayat yang serupa.ts2

20135. ...ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata:

AHutlah menceritakan kepada karni dari Wurqq dari Ibnu

Abi Najih, dari Mujatrid, riwayat yang sama.233

N lbidat Mu3atrid dalam tafsir (hal. 403), Ibnu Abi Hatim dalam tafsk (7D220), dan Ibnu
Jauzi dalam Zad Al Masir (41302).a' Ibid.a'Ibtd
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20136. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadah, mengenai firman-Ny 
^, 

q3'ii 'l;
L5#'{i-'Oan di bwti ini terdapat bagian-bagian yang

berdampingan," yaitu perkampungan yang saling berdekatan

satu dengan yang lainnya.e

20137. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Mamar, dari Qatadatr, mengenai firman-Nyq ,r;'ii i;
LSF'{i "oa, di bumi ini terdapat bagian-bagian yang

berdampingan," ia berkata,'?erkampungan-perkampungan

yang saling bersebelatr an.'fiS

20138. Al Mutsanna menceritalcan kepada kami, ia berkata: Amr

menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq Al Kufi, dari Adh-

Dhahhak, mengenai firman-Nya, L5{3'{i "Bagtan-bagian

yang berdampingan," ia berkata, "Lahan yang tidak subur,

dan di sampingnya terdapat lahan yang subur."236

20139. Aku diceritakan dari Al Hasan bin Al Faraj, ia berkata: Aku

mendengar Abu Mu'adz berkata: Utaid bin Sulaiman

menceritakan kepada karni, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhahhak berbicara, mengenai firmanNya, S e:'fi a;
l,SiS "Dan di bumi ini terdapat bagianlbagian yang

2il lbnu Abi Hatim dalam tafsir Onnq,Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (413V2),

dan lbnu Athiyah dalarn Al luluhoro Al Yojiz (3D%).
a5 Abdurrazzaq dalam tafsir (2n28),Ibnu Abi Hatim dalam tatsir (7D220), dan

Ibnu Jaui dalaroZad Al Masir (41302).
2l nia.
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berdampingan " Maksudnya, latran yang tidak bagus dan

lahan yang bagus, masing-masing saling berdampingur.'3'

20140. Al Harits menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan

kepada kami dari Atha bin Sa'ib, dari Sa'id bin Jubair, dari

Ibnu Abbas, mengenai firman-Nyq LS# '&,AUi a;
"Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang

berfumpingan," ia berkata, "Satu latran menumbuhkan

tanaman yang berbuatr manis, dan satu lahan yang lain

menumbuhkan tanaman yang berbuatr masam. Keduanya

saling berdampingan, dan keduanya l-.t h 8!t-'Disirami
dengan air yang samat:a38

20141. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada karni, ia berkata: Israil

menceritakan kepada kami dari Atha bin Sa'ib, dari Sa'id bin

Jubair, dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nyu, '{irS:'il aj
Ltt{re 'Dan di bumi ini terdapot bagian-iagian yang

berdampingan," ia berkat4 "(Lahan) yang ini berbuatt manis,

dan (atran) yang satunya lagi berbuah masam, (padahal)

keduanya disirami dengan air yang sama, dan saling

berdampiog-.""'

20142. AMul Jabbar bin Yahya Ar-Ramli menceritakan kepadaku, ia

berlcata: Dhamratr bin Rabi'ah menceritakan kepada kami dari

Ibnu Syaudzab, mengenai firman-Ny4 ',5i#'S-e:'ii a:

a' Ibtd.at lbmuAbi Hdim dalamtafsir Qt22l9).
De tbid
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"Dan di bumi ini terdapat bagian-bagion yang

berdampingan," ia berkata "Tanah yang bagus dan yang

buruk (mengandung banyak garam)."240

Firman Allah, o(h *i iib 3*.t ?U .lA :; 3;{)
,Htt A,# & * WS D h $$ "oi" trcbun'trcbun

anggur, tanaman-tanaman dan pohon htrma yang bercabang dan

yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama- Kami

melebihkan sebagian tanam-tanaman itu atas sebagian yang lain

tentang rasanya." Maksudnya, tanah memiliki berbagai macam

perbedaan, ada yang mengan&rng banyak kadar garam, ada yang

subnr, adayangbagus, dan ada yang tidak bagus, sekalipun posisinya

saling berdekatan dan berdampingan. Demikian pula dengan hasil

tanamannya, dari mggw, kurma, hingga sayur-mayur, sekalipun

bentuknya *itip, namun memitiki rasa dan warna yang berbeda.

Padatral semuanya disirami dengan air yang sama.

Pendapat kami ini sesuai dengan pernyataan para atrli takwil.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat

berikut ini:

20143. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Atha bin Sa'ib, dari Said bin

Jubair, mengenai firman-Nyq 'oit4WUt,*S AW
gg-'#3 "Dan kcbun-kebun anggur, tonaman-tanaman dan

pohon hrmo yang bercabang dan yang tidak bercabong," ia

berkata, "Ada yang menyatu dan ada yang tidak menyatu."

2* Ibnu Athiyah dalan Al Muhanu Al Waiiz (31295).
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+*rt a ,# & W J$i3 )-j h ti4 "Disirami

dengan air yang sama. Kami melebihlcan sebagian tanam-

tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya." la

berkata, "Satu lahan tanah yang ditanami buah plum, peer,

anggur hijau, dan anggrr hitam, (namun) sebagian memiliki

ftNa yang tajarn dibanding yang lain. Sebagian ada yang

manis, masam, dan sebagian lebih nikmat dibandingkan

sebagian lairmya."24l

20144. Al Hasan bin Mutrammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syababah menceritakan kepada kami dari Warqa,

dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, mengenai firman-Ny4

3;{J "Dan lcebun-kcbun." Maksudnya, semua yang terdapat

di dalamnya.2a2

20145. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid.2a3

20146. ...A1 Mutsanna berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdullatr menceritakan kepada kami dari W*qq
dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, riwayat yang sama.2*

Para ahli qira'at berbeda pendapat dalam membaca firman-

Nya i#; '{t'ro*rran-tanarnan dan pohon htrma."

'' Ibnu Abi Hatim dalam ta&ir QD22l).a2 Mulatrid dalam tafsir (hal a03).
a? Ibidu lbid
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Mayoritas ahli qira'a, Madinatr dan Kufatr membaca- ?3')t
ffi dengan hhafadh lantaran menjadi 'athaf padalafa^ "'rlii'!t, dan

maknanya menjadi, "di bumi ini terdapat bagian-bagian yang

berdampingan, serta terdapat kebun-kebun dari jenis anggur, tanaman-

tanaman, dan pohon kurma".

Sebagian ahli qira'at Bashratr membaca i*, Att dengan

rafa'larfiarunmenjadi 'athaf padalafaz,rl c.r(iJt, dan maknanya yaitu,

"di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan. Terdapat

pula kebun-kebun dari jenis anggur, juga tanaman-tanaman dan pohon

kurma".2a5

Abu Ja'far berkata: Kedua bacaan tersebut saling berdekatan

dari segi makna, dan masing-masing digunakan (dibaca) oleh para ahli

qira'at yang sudatr termasyhtr. Oleh karena itu, membacanya dengan

bacaan manapun, telatr dianggap benar dalam membacanya. Aku

katakan demikian karena jika tanaman-tanarnan dan pohon kumra itu

ada di dalam kebun, maka keduanya juga berada di sebuatr latran

tanah. Jika keduanya berada di latran tanah, maka tanah yang ditanami

keduanya disebut juga kebun. Dengan demikian, tidak ada perbedaan

ketika menyatakan bahwa keduanya berada di kebun atau di bumi atau

tanah.

2t' Ibnu Katsir, Abu Amr, dan Hafth, mcmbacanya oti-c'#ilth t*::L\i:
dengan rofa'padasemua kata, demgur tetap memperhatikan pemisah..

Ibnu Athiyah mengatakan batrwa ia menjadi 'athaf pada kata vu--31, namun ini
bukan pernyataan yang teliti, karena di dalamnya terdapat sesuatu yang bukan

'athoJl yaitn firman-Nya, dan hrjuh lafaztr yang lalnnya dibaca dengan ffiafadh
pada empat kata dengan tetap menjaga kata vtjet. Lihat Abu Hayyan dalan Al
Bahr Al Mahith(61349).
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Firman-Nya, gte 1A; 'ofu l#s "qon pohon htrma
yang bercabang dan yang tidak bercabang." Kata OGiaJl merupakan

bentuk jarnak dat',"t+, yaitu berbagai macam cabang yang memiliki
asal yang sama. Bentuk jarnak dan mutsanna dari kata ini tidak

dibedakan kecuali dengan i'rab, atatperubatran pada huruf nun, yaitu,
pada bentuk tatsniah. Huruf nun di sini selalu dalam keadaan maksur

pada kondisi apa pun, dan dalam bentuk jamak akan berubah sesuai

perubahan i'rab. Bentuk antonim untuk kata ini adalatr irfilr, yang

bentuk tunggalnya adalatr i!.
Pendapat kami mengenai makna 'ot:j:iat sesuai dengan

pernyataan para atrli takwil. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

20147. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
menceritakan kepada kami dari Su$an, dari Ishaq, dari Al
Barra, mengenai firman-Nya, it+ 'Yang bercabang," ia
berkata: "Yang menyatu" dan gfu 'fi; ,,yang tidak
bercabang," maksudnya adalah "yang terpisah-pirulr:r.246

20148. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya

bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Al Barra, ia
berkata: 3bi4 'Tang bercabang" maksudnya adalatr pohon

kurma yang di sampingnya terdapat pohon kurma-pohon

kurma lainnya yang memiliki asal yang sama. gW '#j
"yang tidak bercabang" maksudnya adalah pohon kurma itu
sendiri.2aT

e Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7 D22l).
247 Al Mawardi dalarn An-Nukat- wa At ifuryn QDg.
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20149. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata:

Suffan menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Al
Barra bin Azib, mengenai firman-nya, gVV '*3 '"Cr"
"Yang bercabang dan yang tidak bercabang," ia berkata:

"Yang bercabang" maksudnya adalah dua pohon kurma yang

memiliki asal yang sama. Sedangkan "yang tidak bercabang"

maksudnya adalah satu pohon kurma, atau pohon kurma yang

terpisah.2as

20150. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Jafar menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syu'batr menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq,

ia berkata: Aku mendengar Al Barra berbicara mengenai ayat

ini, "Satu pohon yang memiliki beberapa pohon cabang, dan

yang dimaksud dengan "yang tidak bercabang" adalah

pohon-pohon yang saling terpisah.2ae

20151. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Amr bin Haitsam Abu Qathn, Yatrya bin Ibad, dan

Affan menceritakan kepada kami, sementara lafaan. riwayat

ini milik Abu Qathn, ia berkata: Syu'bah menceritakan

kepada kami dari Abu Ishaq, dari Al Barra, mengenai firman-

Nya, gV-€ 73 3* "Yang bercabang dan yang tidak

bercabang, " ia berkata: "Yang bercobang" maksudnya adalah

2{8 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al lJyun (3/9a) dan Ibnu Jauzi dalarr- Zad Al
Mair(41303).

'o' Ibnu Abi Hatim dalam tafsir Qn22l) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir
(4t303).
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satu pohon kurma yang di sampingnya terdapat beberapa

pohon kurma dari asal yang sama. Sedangkan "yang tidak

bercabang" maksudnya adalatr yang terpisatr-pisah.2so

20152. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Syababatt

menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan

kepada kami dari Abu Ishaq, dari Al Banq mengenai firman-

Nya, g(r.€ *J "o* "Yang bercabang dan yang tidak

b erc ab ang, " ia berkata : " Yang bercabang" maksudnya adalatr

adalah dua, tig4 dan empat pohon kurma yang memiliki asal

yang sama. Sedangkan "yang tidak bercabang" maksudnya

adalah yang terpisah-pisatr.2s I

20153. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufuan dan

Syuraik menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Al
Barra, mengenai firman-Nyq gW #; iW "Yang

bercabang dan yang tidak bercabang," ia berkata, "Yaitu dua

batang pohon yang memiliki asal yang sama. Sedangkan

'y ang ti dak b e r c ab ong' artinya yang terpisatr-pisah.'252

20154. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatt

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, mengenai

u lbidu Ibnu Abi Hatim dalam tafsir Qt222l) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir
(4t303).

a2 lbtd.
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firman-Nya, ih "Yang bercabang," ia berkata,

"Maksudnya adalatr yang berkumpul. rr253

20155. Mtrhammad bin Said menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadalar, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadalor dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-

Nya, gV€ '*i 'ofu uYang bercabang dan yang tidak

bercabang." Maksud dari "yang bercabang" di sini adalah

sebuatr pohon yang dari pangkalnya tumbuh beberapa pohon

lainnya, sebagian menopang batang sebagian lainnya. la

memiliki satu pangkal pohon, dan pucuknya terpisatr-

pisah.25a

20156. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan

kepada kami dari Atha bin Sa'ib, dari Sa'id bin Jubair, dari

Ibnu Abbas, mengenai firman-Nyq gV-€ fri ?tfu "Yang

bercobang dan yang tidak bercabang." Maksudnya adalah

pohon-pohon yang memiliki satu pangkal. Sedangkan yang

dimaksud "yang tidak bercabang" adalah pohon yang

terpisah.255

20157. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Athq dari Sa'id bin Jubair,

mengenai firman-Nya, gV.€ '#i ifu "Yang bercabang

a3 Ibnu Abi Hatim dalam afsir QnnD dan Al Mawardi dalam A*Ntlsat wa Al
Wan(3t93).u tbtda'Ibid

€t
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dan yang tidak bercabang," ia berkata, "Maksudnya adalah

yang berkumpul dan yang tidak berkumpul."256

20158. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: An-

Nufaili menceritakan kepada kami, ia berkata: Zuhair

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ishaq

menceritakan kepada kami dari Al Barra, ia berkata,

"Maksud dari 'yang bercabang' adalah yang memiliki asal

yang sama namun saling terpisatr. Sedangkan 'yang tidak

b ercab ang' adalahyang tumbuh sendirian."2s7

20159. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syababah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Warqa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dan

Mujatrid, mengenai firman-Nyq'ofu "Yang bercabang,"

yakni dua batang pohon atau lebih yang berasal dari satu

- pangkal yang sama. Sedangkan gW '*; "danyang tidak

bercabang," hanya sendirian (terpisah).258

20160. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Hudzifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

mengenai firman-Nya, it+ "Yang bercabang," yakni dua

batang pohon atau lebih yang berasal dari satu pangkal yang

sama. Sedangkan g*,€ 7i "dan yang tidak bercabang,"

yakni satu.25e

s Al Mawardi drllarn An-Nuka wa Al Uytn (3 193).!' Ibmu Abi Hatim dalam tafsir Qn22D dan Al Mawardi dalam ArcNukat wa Al
Uyn(3193).

2'r Mulahid dalam tafsir (hal. 403) dan lbnu Kasir dalam tafsir (8/105).8 lbid



TSstuAth:Ihafuti

20161. ...ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullatr menceritakan kepada kami dari W*qq dari Ibnu

Abi Najih, dari Mujahid, riwayat yang sama.260

20162. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami dari Salamatr bin Nubaith, dari

Adh-Dhahhak, mengenai firman-Nya, gb€ '*; iib
"Yang bercabang dan yang tidak bercabang," ia berkata,

'Maksud 'Yang bercabang'adalah beberapa batang yang asal

pangkalnya satu. Sedan gSan'yang tidak bercabang' adalatl

yang asal pangkalnya terpisatr (bercabang dua).26r

20163. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin

Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

mengabarkan kepada kami dari Jarir, dari Adh-Dhahhak,

mengenai firman-Ny4 gV, 'fii iiH "Yang bercabang

dan yang tidak bercabang," ia berkata, "Maksud 'yang

bercabang' adalatr beberapa batang yang asal pangkalnya

satu. Sedangkan 'yang tidok bercabang' adalatr yang

terpisatr.'262

20164,. Bisyr menceritakan kepada karni, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadah, mengenai firman-Nya. '*j ii2
g$e .Yang bercabang danyang tidak bercabang." Maksud

'?ong bercabang" adalah dua atau tiga batang pohon yang

n lbid.rr lbmr Abi }latim dalam tafsir QfmD dan Al Marvardi dalalm An-Nukat wa Al
Uw(3D3).n lbtd.
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memiliki satu pangkal asal dan beberapa cabang. Adapun

"yang tidak bercabang" adalatr satu batang pohon.263

20165. Mutrammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Mtrhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, mengenai firman-Nyu, '*:ifu
gg€ "Yang bercabang dan yang tidak bercabang," ia

berkata, "Maksud 'Yang bercabang' adalatr sebuatr pohon

yang dari asal pangkalnya tumbuh dua atau tiga pohon-d6

20t66. ...Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicar4

mengenai firman-Nya, gl;.€ '#j "ofu "Yang bercabang

dan yang tidak bercabang" ia berkata, "Maksud 'Yang

bercabang' adalah dua atau tiga batang pohon yang berasal

dari satu pangkal. Itulah yang disebut oleh orang-orang

sebagai'yang bercabang'. "265

Ibnu Abdul A'la menceritakan kepada karni, ia berkata:

Mutrammad bin Tsaur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, ia berkata: Seseorang menceritakan kepadaku bahwa

di antara Umar bin l(haththab dan Abbas terjadi sesuatu,

maka Abbas bergegas menemuinya. Umar lalu menemui

Rasutullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullatr, tidakkah

engkau melihat perbuatan Abbas kepadaku. Aku hendak

merrbalasnyq, namun aku teringat kedudtrkannya kepadamu,

6 Abdurrazzaq datam tafsh (2D25) dan Ibnu Katsir dalam tafsir (E/105).u lbtd"6 lb,nu Kasir dalam tafsir (E/106).

20167.
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sehingga aku unrrgkan niatku.' Rasulullatr SAW lalu

bersabda,

*f'b y:st'e \,?nt i!1J-'1-

"semoga Allah merahmatimu. Sesungguhnya paman

seseorang adalah bagian dori ayahnya.'266

20168. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kalmi dari Qatadatr, mengenai firman

Allah, 'oiH "Yang bercabang" yalani pohon kurma yang

pada pangkalnya terdapat dua atau tiga pohon kurma, dan

asalnya hanya satu.

Qatadatr berkata: Telatr terjadi sesuatu antara Umar bin

khaththab dengan Abbas, maka Abbas bersegera

menemuinya. Umar lalu datang kepada Rasulullatt SAW dan

berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau lihat perbuatan

Abbas kepada}u? Aku sebenarnya hendak membalasnya"

n.lmun aku teringat kedudukannya kepadamu, maka alnr

urung melaksanakannya." Rasulullah SAW lalu bersaMa,

"Semoga Allah merahmatimu. Sesungguhnya paman

seseorang adalah bagian dui ayahnya.' 267

6 }il.-. Muslim dalqr-pembatrasan meng€Nlai zatcat (l l), dengan lafazh Ul ';3 ti
?*l'b ,5.1r],j- t;l o:je. Abu Daud datam perrbatrasan mengeirai aW 0623),
At-Tinnfdzi dilamlt tvtanaqib(3760),dengan lafrr?h)rl b J*}t ii o; Anmaa
dalemMunadQl22S).

25' Takhrilnya telatr dijelaskan terdahulu, M atso ini disebutkan oleh AMurrazzaq
dalam taftir Qf228).
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20169. ...ia berkata: Abdunazzaq mengabarkan kepada kami, ia
berkata: Ibnu Uyainatr mengabarkan kepada kami dari Daud

bin Syabur, dari Mujatrid, bahwa Nabi SAW pernah

bersabd4

yri'r:n ,htStTLp ,Gq -U r,i ,16, €. ,i)i'it
"Janganlah kalian menyakitiht melalui Al Abbas, karena ia
lreturunan bapak-bapakht, dan sesungguhnya paman

seseorang adalah bagian dmi ayahnya.'26t

2Ol7O. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj mengabarkan

kepada kami dari Atha, dari Ibnu Abi Mulaikah, bahwa

Rasulullatr SAW pernatr bersabda kepada Umar,

$ib ,h'st|'ol'c,* v't'; t;-

',"llahai Umar, tidakkah engkau tahu bolwa paman

seseorang adalah bagian dori ayahnya?'26e

20171. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Al Qasim bin Abi
Bazzah mengabarkan kepada kami dari Mujatrid, mengenai

firman Allah, 'ofu"forg bercabang," ia berkata, "pada satu

pangkal asal terdapat terdapat tiga pohon kurma, seperti tiga
orang saudara kandung (dari bapalc dan ibu yang sama),

8 lbtd
20 Ad-Daraquthni dalam sunan Qtl24) dan Al Baihaqi dalan sunan At Kubra

(4/l I l).
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namun berbeda-beda dalam hal pekerjaan. Begitu juga tiga

pohon kurma ini, yang berasal dari pangkal yang sama,

namun memiliki buah yang rasanya berbeda-beda."

Ibnu Juraij berkata: Mujahid berkata, "Sebagaimana manusia,

ada yang baik dan ada yang bunrk, padatral bapak mereka

satu.u27o

20172. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Hajjaj bin Muhammad menceritakan kepada kami

dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibratrim bin Abu Bakar bin

Abdullatr mengabarkan kepada kami dari Mujatrid, riwayat

yang serupa.27l

20173. Al Qasim menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hasan

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Abu Bakar bin Abdullatr dari Al Hasan, ia

berkata, "Ini adalatr penrmpamaan yang Allah berikan kepada

hati manusia. Bumi dalam genggaman Allah hanya satu,

kemudian Dia membentangkannya, maka bumi terbagi

menjadi beberapa bagran, kemudian air tunrn kepadany4 lalu

sebagian tanah menumbuhkan tetumbuhannya dengan buah

dan burganya, sedangkan sebagian lain menurnbuhkan

pepohonan dengan buah dan bunganya sendiri. Air yang

turun itu menghidupkan sebagian tanatr yang mati, tetapi

sebagian ada yang zubur dan sebagian lagi ada yang tidak

subur, padahal semuanya diairi dengan air yang sama. Kalau

m Uulatrid dalam tafsir (hal. 404), Ibnu Abi Hatim dalam t^fsb Qmzl), dan Al
Bagbawi &lam Ma'alin At-Tozil (31337).

2't Muiahid dalam tafsir (hal. aOa) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D221).
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saja air yang turun itu asin, maka dapat dikatakan sebagai

alasan, 'Tanah ini tidak subur karena airnya tidak baik,
demikian pula dengan manusia'. Air yang turun ini dapat

dijadikan peringatan bagi manusia, bahwa sebagian hati
manusia ada yang menerima dan sebagian lagi tetap keras

dan congkak."

Al Hasan berkata, "Demi Allah, tidaklah seseorang 'bergaul'
dengan Al Qur'an, kecuali ketika bangun nanti ada

penambatran atau pengurangan. "

Allah SwT272 berfirman, Lt+"rfr;*,(+ j C E(Ai 'q W
{{-; $ $;igi '*i- {; "Dan Kami turuntran dari At eur'an

suatu yang menjadi penoi'ar dan rahmat bagi orang-orang
yang beriman dan Al Qur'an itu tidaklah menambah kepada

orang-orang yang zhalim selain kcrugian.,, (Qs. Al Israa'

[7]:82)

Fiman Allah, yrt *uiJ "Disirami dengan oir yang sama.,,

Para ahli qira'at berbeda pendapat dalam membaca firman Allah .ri:J.

Mayoritas ahli qira'at Madinatr, Irak, dan penduduk Kufah
serta Bahrah, membaca jl dengan huruf ta, yang bermakn4
disirami, kebun-kebun, sawah, dan pohon kurma. Namun sebagian

mengatakan batrwa dibaca j:-l dengan ta ta'nits agar sesuai dengan

kalimat vt3f.

u AI Mawardi dalam An-Nukat wa Al ltyun Q/9$ secara ringkas, Ar eurthubi
&lamAl Jam{ li Ahkam Al Qar'an(9D83), dan Al Baghawi dalam Ma'arim At-
Taruil(31337).
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Namun, sebagian penduduk Makkah dan Kufatr membaca dijl
dengan htxuf ya.273

Kalangan Arab berbeda pendapat mengenai alasan

menjadikannya mudzakkar manakala dibaca demikian " Ci,4 ". Lafaztl

itn dijadikan mudzakkar lantaran hanya menjadi khabar untuk kebun-

kebun, pepohonan anggur, kurm4 dan tanam-tanaman lainnya, batrwa

semua itu diairi dengan air yang sama.

Sebagian atrli natrwu Bashratr berkomentar, "Jika ayat itu

dibaca dengan huruf /4, maka ia kembali kepada kata q&f,
sebagaimana kata ;rr,iIr pada firman-Nyu, -;$,4U. 'fada apa yang

berada dalam perutnya'. (Qs. An-Nakhl [6]: 66) Ada juga yang di-

mu'annats-kan, sebagaimana firman-Ny L6P,A'ifi e($ii1 'Dan dt

atas punggung binatang-binatang ternak itu dan (iuga) di atas

perahu-perahu lcamu dianghtt'. (Qs. Al Mu'minuun l23l: 22).

Adapun orang-orang yang membaca ,i:i dengan hufuf ya,

menjadikan kata v(if sebagai kata yang bisa dijadikan mudzak*ar

dan mu' annars sekaligus, sebagaimana kata ;tilf ."

Sebagian atrli natrwu Kufah berkata, "Kalangan yang membaca

,Jr-i, berpendapat bahwa kebrur-kebun, tanam-tanaman, dan kurma"

adalatr mu'annats. Adapun kalangan yang menganggapnya sebagai

mudzal*ar, menyatakan bahwa semua itu disirami dengan air yang

m Ashim, Ibnu Amir, danTaid bin Ali mernbacanya.l-, dengan hunrfya yalcni

disiram semua yang telah disebutkan.
Tujuh qfa'at lainnya membacanya dengan huruf ta, yai$t qira'at Hasan, Abu
Ja'far, dan penduduk Maklcah. Lihat Abu Ha1ryan dalarn Al Bahr Al Muhilh
(6t34e).
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sama, namun menumbuhkan buah-buatran yang rasanya berbeda-beda.

Semua itu menunjukkan kebesaran Allah.'274

Abu Ja'far berkata: Cara baca yang lebih aku sukai dari

keduanya adalatr yang membacanya dengan huruf ta .grj * e;
yang maknanya akan menjurus, "disirami, tanam-tanaman, kebun-

kebun, dan kurma dengan air yang sama", karena kata ,;Li di sini

datang untuk sesuatu yang telatr berlalu penyebutannya, yakni

"perkawinan" yang berlaku pada selain manusia. Juga sisi lain yang

tidak menutup kemungkinan sesuai dengan makna "semuanya itu
disirami dengan air yang sama", yakni semua itu diairi dengan satu air
yang samq yang baik, dan tidak mengandung kadar garam yang

banyak.

Pendapat kami ini sesuai dengan pemyataan para ahli tafsir.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat

berikut ini:

20174. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syababatr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Warqa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Mulaikatr,

dari Mujahid, mengenai firman Allah, )"ti * #
"Disirami dengan air yang sama," yakni air hujan,

sebagaimana di antara manusia ada yang baik dan ada yang
jahat, padatral bapak moyang mereka satu.275

20175. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami dari Sufuan, dari AI-Laits, dari

2" Al Farra dalam Ma'ani Al Qttr'anful59).2" Mulahid dalam tafsir 1trat. +O+1, Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (712221), dan Al
Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (31337).
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Mujahid, mengenai firman-Nya )"ti ,1A ,*3 "Disirami

dengan air yang sama," ia berkata, "Airhujan."276

20176. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan

menceritakan kepada kami dari Al-Laits, dari Mujahid,

riwayat yang sama.277

20177. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr

menceritakan kepada kami, ia 'berkata: Husyaim

mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq Al Kufi, dari Adh-

Dhahhak, tentang firman-Nya, )"tt & ,F "Disirami

dengan air yang sama," ia berkata, ''4i, fiujart."zze

20178. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak

mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij membaca ayat

tersebut dari Mujahid, yaitu, )rtt ,.\ r!J., ia berkatq "Air
hujan, sebagaimana manusia ada yang baik dan ada yang

jahat, padahal bapak mereka satu."21e

2}ll9. ...ia berkata: Abu Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syibil menceritakan kepada kami, Al Mutsanna
'menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan

kepada kami, ia berkata, "Abdullah menceritakan kepada

n6 lbid
m tbtd
2a lbnu Jauzi dalam Zad Al Masir (41303).
m t"tulatrid dalam tafsir (hal. 404), Ibnu Abi Hatim dalam t^fsir Qn22l), dan Al

Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (31337).
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kami dari Warqa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, riwayat

yang serupu.m28o

20180. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jruaij, dari Mujahid, riwayat yang

serupa.28l

20181. Abdul Jabbar bin Yahya Ar-Ramali menceritakan kepada

kami, ia berkata: Dhamrah bin Rabi'ah menceritakan kepada

kami dari Ibnu Syaudzab, mengenai firman Allah, * riJ
.t>lj ilDisirami dengan air yang soma," ia berkat4 "Dengan

fur hujan."282

Fiman A[ah, .Jelfr 4 ,# & w wi "Kami
melebil*an sebagian tanam-tanoman itu atas sebagian yang lain

tefiang . rasonya" .Para ahli qira'at berbeda pendapat dalam

membacanya.

Mayoritas ahli qira'at Mal*ah, Madinah, Bashrah, dan

sebagian ahli qira'atKufah, membaca, 3$t dengan huruf nz4 yang

berarti, "dan Kami melebihkan sebagian atas sebagian lainnya dalam

rasa".

Mayoritas ahli qira'atKufatr membaca 'ft: dengan hurufya,

sebagai jawaban atas firman-Nyq 'rtlti'$l ,5. "Atlah menutupkan

n lbid-
8t lbtdm Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D221) dari Mujatrid.
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malam kcpada siang." serta melebihkan sebagian atas sebagian

lainnya.283

Abu Ja'far berkata: Keduanya merupakan cara baca yang

baik dan memiliki makna yang sarn4 maka dengan bacaan yang

manapun seseorang membacanya, berarti telah dianggap benar dalam

membacanya. Hanya saja, al(u lebih menyukai bacaan dengan hlnrf
ya,karenasesuai dengan pola kalimat yang awalnya berbunyi, .sit tt
+gt'$ aiAacadengan hurufya, karena itulah cara baca yang lebih

utama.

Makna kalam dari cara baca tersebut adalah, sesunggtrhnya

kebur-kebun yang terdiri dari pohon anggur, tanaman, dan pohon

kurma, yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air

yang sama, air yang baik, dan bgkan air yang tidak baik. Kemudian

Allah membedakan rasa di antara semua jenis tanagan itu,

melebihkan rasa sebagian buatr atas sebagian lainny4 yang ini'manis

yang ini asam, dan seterusnYa.

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pernyataan para

ahli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berilut ini:

20182. Abu Ktsaib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami dari Sufran, dari Atha" dari Sa'id

13 Mayoritas ulama memb **yo'$$qng3o hunrf nzn.

Hamzah dan Al Kisa'i membacpnya-ff^l dengan hunrfya.
Ibnu Mnhaishin membacanya $.2 )+rt:A.6}dengan hurufya pada

keduanya.
Yatrya bin Ya'mur dan Abu Haiwatr membaca 'J-b1;J dengan hgruf ya dan

naratcat fathah pada huruf dhadh. Lihat Ibnu Athiyatr dalam Al Muhurm Al
Wajiz QD93) dan Abu Halryan dalaro Al Baht Al Muhith (61349).

€r
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bin Jubair, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nyu, J,ii2
,tL\rt A,# &\7;ofi "Kami metebihtran sebagian tanam'

tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya," ia

berkata, "Ada daql (enis lcurma yang basah dan tidak bagus),

adafarisi (nama jenis kurma), manis, dan asam."284

20183. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Atha bin Sa'ib, dari Said bin

Jubair, mengenai firman Allah, J?Jl..ii A,$&W 3{i3
"Kami melebihkan sebagian tanam-tanaman itu atas

sebagian yang lain tentang rasanya," ia berkata, "Sebidang

tanah, di dalamnya terdapat buah khukh Glurn), peer, anggur

putih, dan anggrr hitam. Sebagian lebih berisi dari sebagian

lairurya. Sebagian ada yang manis dan sebagian lain asam.

Sebagian lebih baik dari sebagian lainnya."28s

20184. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Arim abu

An-Nu'man menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad

bin Zud menceritakan kepada kami dari Atha bin Sa'ib, dari

Sa'id bin Jubair, mengenai firman Allah, ,#&W 3$i3

'tLV 4 "Kami melebihkan sebagian ianam+anaman itu

atas sebagian yang lain tentang rasantya," ia berkata,

a lbnu Abi Hatim dalam afsir Qn22D dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir
(4t303).

a' Ibnu Abi Hatim dalam aftir (7D221) Al Mawardi dalam A*Nuhnt wa Al Uyun
(3te4).



TatsirAkXlwtrri

"Barni,286 lalu ini dan ini. Sebagiannya lebih baik dari

sebagian lainnya."287

20185. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia

berkata: Mu'ammil menceritakan kepada kami, ia berkata:

Suffan menceritakan kepada kami dari dari Atha bin Sa'ib,

dari Sa'id bin Jubair, mengenai firman Allah, &W WS
,1?J$ ArF "Kami melebihkan sebagian tanam'tanaman

itu atas sebagian yang lain tentang rasarrya"' ia berkata,

"Yang ini asam, yang ini manis, dan yang ini pahit."2t8

20186. Mahmud bin Khaddasy menceritakan kepadaku, ia berkata:

Saif bin Muhammad, &* saudara perempuan Sufran Ats-

Tsauri, berkata: Al A'masy menceritakan kepada kami dari

Abu Shalih, dari Abu Hurairah, ia berkata: Nabi SAW pernatr

berbicara mengenai firman Allah, 44 & W W;
S?ji* "Kami melebihkan sebagian tanam-tanaman^itu atas

sebagian yang lain tentang rcnanya. " Beliau bersabda,

',-Aut t l)ti tq 
rrat t $Ut

"Ada daql (jenis htrma basah yang tidak bagus), ada farisi

$enis htrma), ada yang manis dan ada yang asam.'ap

e Barni adalah jenis kurma yang kekuning-kuningan dan bentulcnya bulat. Ia
adatalr jenis kurma terbaik. Bentuk tunggal dari kata itu adalatr boniyah. Lthat
Al-Lisan (e,ntri:01).

,n lbnu Abi Hatim dalam tafsir (7D221) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
UytnQl9$.N tbtd

2te IR. At-Tirmidzi dalam tafsir (3117), ia berbicara mengenai riwayat tersebut,

'Hadits ni hasan ghariil'



SlrclrAr.Rc'd

20187. Ahmad bin Al Hasan bin At-Tirmidzi menceritakan kepada

kami, ia berkata: Sulaiman bin Abdullah Ar-Ruqqi

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Umar

Ar-Ruqqi menceritakan kepada kami dut Taid bin Abi

Unaisah, dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairatr,

dari Nabi SAW, mengenai firman-Nyu, A,#&W 3$i3
,i*1{1 "Kami melebihkan sebagian tanam-tanaman itu atas

sebagian yang lain tentang rasanya, " beliau bersabd4

'Aat: p,rtqratl $:ar

'Ada daql (jenis htrma basah yang tidak tosw), ada farisi
$enis kurma), ada yang manis dan ada yang asam.'ae0

Fiman Anah, 6Je3. ,A *l d)f, A it
"Sesungguhnya pada yang demikian itu terdopat tanda+anda

(kobesoran Allah) bagi kaumyang berpikir."

Allah berfirman, "Sesungguhnya pembedaan yang dilakukan

Allatr terhadap tanah-tanah yang berdampingan, dengan rasa buah-

buahnya yang bermacam-macam, sebagaimana yang telatr dijelaskan,

merupakan bukti yang jelas dan pelajaran bagi orang-orang yang

mengerti perbedaan tersebut, bahwa Dzat yang membuat perbedaan-

perbedaan tersebut adalatr Dzat yang telah membuat perbedaan-

perbedaan di antara makhluk-makhluk-Nya yang lain, sehingga di

Daql adalahjenis kurma basah yang tidak bagus. Farrlsi adalatr salatr satu jenis
lcurma.m fakmilnya telatr dijelaskan terdatrulu.
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antara mereka ada yang beruntung mendapatkan petunjuk, dan

sebagian lain ada yang tersesat. Dialatr yang memuliakan dan Dialatt

yang menghinakan, memberi petunjuk kepada yang ini dan

menyesatkan yang ini. Padatral, kalau saja Dia menghendaki, maka

Dia dapat menyamakan semua kedudnkan manusia, sebagaimana jika

Dia menghendaki, maka Dia dapat menyamakan semua rasa buah-

buatran yang disirami dengan air yang sama namun memiliki rasa

yang berbeda-beda.

oa0

,14;\ L* * ji E; Vi, Kri J'ei {;;',.i-i oD

,14JI 4g e'$bfi agii d, t'3i{ 65i
iAga$r()i,#

"Dan iikfl (ada sesu,af,,t) yolrrgl<flnuuhqmrl<m6 rnal..a yottg
patut mengfiruanl<m adalah ucapan rnuela, 'Apabilalerni

telah menjadi tanah, apalrahkani sesu{tgguhrrya dl<fln

(dilcnnbalil<nrJ)menjadimakhlukyarrgbmu?'Orang-orang
itulah y clrlg k;olfir lnp odo Tuhnnny a; ilmt or (mg - or (mg itulah

(yans dileliortl<m) belengu dilelwnya; muelcn itulah
penglwni nerala, mqel,al,r,l<al di dalanurya."

(Qs. Ar-Ra'd [13]: 5)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman, "Wahai

Muhammad! Jika engkau merasa heran terhadap kaum musyrik yang
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menjadikan sesuatu yang tidak dapat mendatangkan manfaat dan

mudharat sebagai tuhan yang mereka sembah, maka sungguh aneh

perkataan mereka, $fi K $J 'lpabila kami telah menjadi tanah',

telatr usang dan musnah. ** ,* ,t EJ 'Apakah kami

sesungguhnya alan (dilcembalikon) menjadi makhluk yang baru?' lnt
merupakan pendustaan mereka terhadap kekuasaan Allah untuk

melakukan hal itu, serta sebagai bentuk pengingkaran mereka akan

adanya patrala dan dosa, serta kebangkitan setelatr kematian.

Sebagaimana riwayat-riwayat berikut ini :

20188. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, mengenai firman Allah, ,.iJ,i og
A3 "Dan jika (ada sesuatu) yang kamu herankan, maka

yang patut mengherankan adalah. " Maksudnya, jika engkau

merasa heran, wahai Muhammad, maka yang mengherankan

adarah, ** dt ,lE;C$ KfsJ S;, 
,u"ooan meretra,

'Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami

sesungguhnya akan (dikcmbalikan) menjadi makhluk yang

baru'?" Keheranan Allah SWT lantaran mereka mendustakan

adanya kebangkitan setelatr kematian.2el

20189. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara

mengenai firman-Ny q iil €; ,53 oD "Dan jika (ada

sesuatu) yang kamu herankan, makn yang patut
mengheranlcan adalah ucapan mereka." Ia berkat4 "Jika

D' Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D221) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
UynQD$.
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engkau merasa heran dengan pendustaan mereka, padahal

mereka telatr menyaksikan kekuasaan Allah dan berbagai

pemmpamaan yang telah diberikan kepada mereka, maka

sebenarnya yang patut engkau herankan adalah perkataan

mereka, ** ;$- 6 $ tg K $J 'Apabita trami tetah

menjodi tanah, apakah kami sesungguhnya akan

(dikembalikan) menjadi makhluk yang baru? ' Yakni,

'Tidakkah mereka melihat Kami telah menciptakan mereka

dari setetes air mani. Lalu, manakah yang lebih sulit,

menciptakan dari air mani atau dari tanatr dan tulang-

belulang'?"292

Kemudian muncul perbedaan pendapat di antara pakar bahasa

Arab mengenai alasan pengulangan isti/ham (kalimat tanya) dalam

firman-Nya, *** rlC'S "Apakah trami sesungguhnya akan

(dikcmbalikan) menjadi maWtluk yang baru?" yaurg tertera setelatr

istilham pertama pada firrran-Ny4 t$K$J "Apabila kami telah

menjadi tanah."

Sebagian atrli nahwu Bashratr berpendapat, "Yang pertama

adalah dzaraf (keterangan penunjuk), dan yang kedua adalatr yang

dimaksud isti/ham di sini, sebagaimana ketika engkau mengucapkan,

9'oyi'tr;{:,ll'pjJ 'Apakatr hari J,m'at ini Zaid betatg[at'?"

Mereka berkata, "Barangsiapa menyatakan sebagai istiJham yang lain

pada firman-Nya, t$K$J, berarti ia telah menjadikannya sebagai

&arof untuk sesuatu yang telah disebutkan. Seolatr-olah dikatakan

kepada mereka, 'Kalian akan dibangkitkan'. Lalu mereka bertanya-

e lbnu Abi Hatim dalam taftir Qf2221,2222).
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tanyq 'Apabila kami telah menjadi tanah'? " Kalimat ini lalu
dijadikan sebagai istifham juga.

Mereka berkata, "Pendapat ini jauh dari kebenaran."

Mereka berkata, "Jika kamu menghendaki maka kamu tidak
perlu membuat isti/ham pada kata li;, melainkan menjadikan
isti/hampada kata 6J. seotatr-olatr engkau berkata, 'Apakah pada hari
Jum'at Abdullah akan pergi?' Kemudian kamu sembunyikan nafuu
yang ada padanya. Ini adalah kondisi yang permulaannya adalah kata
$J. Tidak berlebihan jika Anda mengatakan sekarang,

'Sesungguhnya Abdullah pergi'. Ini merupakan pola kalimat yang
kurang baik, namun boleh, karena orang Arab biasa berkata, .yang

aku tahu, ia benar-benar shalih'. Padahal yang kamu maksud adalatr,

sesungguhnya ia orang yang shalih, sepanjang yang aku ketahui."2e3

Ada yang berpendapat, "Kata tiJ Uerfungsi sebagai jaza',
bukan.penentu waktu, dan kata setelaturya sebagai Jawab' untuknya
karena pada kata yang kedua itu tidak dapat dikatakan sebagai

isti/ham, padahal maknanya adalah untukny4 karena dialah yang
dimaksud."

Hal ini dapat dibuktikan melalui sebuah ungkapan seorang
penyair berikut ini:

j.L,d;'a q. 
"!1t1i 

...'J1v .ilr' f* ;tt'i:-;*

'o Abu Halyan dalera Al Batv Al Muhith(3/35l).
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,,Aht bersumpah kcpadanya, 'Jika malam telah tiba, malca di depanmu

masih alcan ada salah satu rumah dari seluruh rumahht''"2e4

Jadi, iawab dari sumpatr itu di-jazam-kan, karena ia

menempati kedudukan iauab jaza', dan alasannya adalatr rafa'.

Ia berkata, "Demikian pula keadaannya dengan ayat yang kita

balns ini.'

Dikatakan, "Barangsiapa memasukkan kembali isti/ham, maka

itu karena ia sengaja melalnrkannya, dan meninggalkat jaza' ya,rlg

pertama."

Fiman Allah, 6t lt3i{6,rfi d,{i "orang-orang itulah

yang lrafir lccpada Tuhannya." Allah berfirman, "Mereka adalatr

orang-orang yang ingkar akan adanya kebangkitan, balasan, dan

siksaan."

**,iL,l E i g$ K$ J iii " u,oran mer e ka,'Apabita trami

telah menjadi tanah, apakah kami sesungguhnya akan (dilcembalikan)

menjadi makhluk yang baru'?" Metey,a adalah orang-orang yang

mengingkari kekuasaan Allah dan kebenaran rasul-Nya. Merekalatr

,* Bait syair ini milik Ar-Ra'i "penggembala" (wafat tatrun 90 w709 w.Ia adalatt

ubaid bin Hushain Abu Jundal, seorang p€nyair dari kalangan yang mumpuni

dalam ilmu hadits. Ia dijuluki "penggembala" karena sangat sering menyinggung

rmta dalam syairny4 dan dikatakan juga dijuluki demikian karena ia memang

seorang penggembala unta. Ia hidup satu masa dengan Jarir dan Al Farazdaq.

LthatAl A'lam (4/188).
Bait ini terdapat pada AI Farra dalam Ma'ani Al Qar'an (1169,236)'

Terdapat komeniar mengenai bait syair ini, bahwa semua istilhan yang masuk

pada jua' malomnya akan menjadi iawab l:habar yang berdiri dengan

ieoairioyu, dan jua' yangada sebagai syarat untgk khabar tersebut. Hanya saj4

akgma-juam-tannyC piAanA maknanya rafa', kareta ia berada setel*tiea'.
Ia masih dalam kondisi r{a',namtm di-iua n-lran karena keberadaannya setelah

7'ua', schingga menjadi sqettt j awab.
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yang pada Hari Kiamat kelak lehernya akan dibelenggu di neraka

Jatranam. Merekalah penghuni neraka. 'tt\$W.:i"...mereka kcl@l di
dalamnya." Mereka tinggal di sana selamanya, tidak akan mati dan

tidak akan keluar darinya.

ooo

4 e gIL'$ rG,il j+ #\ifh;;;
3rdi 4;5 lV "* & n6't$':l',g.;Lt "iifii

@r;6Ji
uMqela meninta lrcpadamt supay a disegualcmt

(danrWnya) sil,sa, sebelum (muela nwninta) l<c,bail<mr,

p adalwl talah tni di b ennacart4rroac;dtrJ contah silcsc

sebelumrte,".eltd'.Sesunggzt*yaTuh.amrntbenm.bew
ne4fanryai arrpu,nm (yarrsluas) bogi nwnusia sel<alipun
mrlrel<a zhalhn, ilmr sesangul:n'y o Tulwvrru benar.benm

s angat l<s as sikscnycl "

(Qs. Ar.Ra'd [13]: 6)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Orang-orang musyrik
dari kaummu memintamu, wahai Muhammad, agr mereka

disegerakan dengan siksaam, sebelum datangnya kebaikan. Mereka

berkat4 W piU i;a 'u 6i1 '; tii 5( ;\ Hli
A ,r(s, $ J lzli n ';rrG- 'ya Auah, jika benr (Ar

Qur'an) ini, Dialah yang benar dui sisi Engknu, maka hujanilah

Kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kcpada Kami adzab

-

Irsou
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yang pedil2,. (Qs. Al Anfaal [8]: 32) Pada]ral mereka mengetahui

bencana dan peristiwa yang telatr terjadi pada umat-umat sebelum

mereka lantaran durhaka kepada Allah dan mendustakan rasul-rasul-

Nya. Di antara umat terdatrulu ada yang bentuknya diubatr menjadi

kera, ada yang ditimpa topan yang dahsyat dan bumi diratakan."

Itulah contoh-contoh yang dimaksud Allah dalam firman-Nya,

Lftfi 4 ;r2 _J{> 3{s"Padahal telah teriadi bermacam-macam

contoh siksa sebelum mereka."

Kata cJ)dlil artinya 5t3:$'oqy'i. Bentuk tunggalnya adalatr

ail d"rrg* hankatfathah padahtxuf .mim 
dan dhammah pada huruf

rsa. Kemudian dijamakkan menjadi c'r15 sebagaimana bentuk tunggal

dari c,ri:rlajl adalatr 1i12, kemudian dijamakkan menjadi cl6*.

Disebutkan batrwa suku Tamim dari kalangan Arab men-

dhammah-kan huruf mim dan tsa padayata c,rlii dan kata tunggalnya

menurut mereka adalatr ai}, kemudian dijamakkan menjadi ;');i,
seperti iii menjadi ogi.

Kata kerjanya adalatr )f Stlt q dt uaku membuat

perumpamaan", dengan harakat fath"h pada huruf mim da11 suhtn

pada huruf ta. Hal ini jika kita ingin menceritakannya dari orang

lain.2e5

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pernyataan para

ahli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

Al Qtnthubi daln Al Janri' li Attlst Al Qw'ot (gnE4).
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20190. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, mengenai firman-Nyq . :'ti 3{,
'L!!fi 4 y "Padahal telah terjadi bermacam-macam

contoh siksa sebelum mereka." Yaitu berbagai macam

bencana yang ditimpakan Allatr kepada umat-umat sebelum

kalian. Firman-Nya, i;.ArJl p *U ifj#lj "Meretra

meminta kepadamu supoya disegerakon (datangrrya) siksa,

sebelum (mereka meminta) kebaikan." Mereka adalah orang-

orang musyrik Arab yang menghendaki agar disegerakan

siksa sebelum kebaikan. Mereka berkata, 6L 5(;rL lili
A ;t4Gli J l.Ai i;';ue-W j+fi i+c L Ff ';
"Ya Allah, jiko betul (Al Qur'an) ini, Dialah yang benar dari
sisi Engkau, maka hujanilah Kami dengan batu dari langit,

atau datangkanlah kcpada lcami odzab yang pedih. " (Qs. Al
Anfaal l8l:32)2%

20191. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, mengenai firman-Nyu iIjrSSt
'd4J1 j;' '#\ "Mereka meminta kepadamu supnya

disegerakan (datangrrya) siksa, sebelum (mereka meminta)

kebaikan." Ia berkata, "Dengan hukuman sebelum datangnya

kebaikan.' '!;Cl,i 4 v *JtL i'i "padahat telah terjadi

n Ibnu Abi Hatim dalam tafsir QmB).
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bermacam-macam contoh siksa sebelum mereko." Yakni

hukuman-hukumarr.2e7

2}lg2. Al Hasan bin Mutrammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syababah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Warqa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, mengenai firman-Nyq'i'Jfri "Bermacam-mocam

contoh siksa," ia berkata, "Perumpamaan-perumpamaan."298

20193. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abbu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid.2ee

20194. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullatl

menceritakan kepada kami dari W*q", dari Ibnu Abi Najih,

dari Mujatrid, riwayat yrng *u.'oo

20195. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wattb

mengabarkan kepadaku, ia berkata: Ibnu Zard befiicara,

mengenai firman-Nyq'C$fii 4 u JIL 3{s "Padahal

telah terjadi bermacam-mocom contoh siksa sebelum

mereka," ia berkata: "Bermacom'macam contoh sitsa" yang

telah Allatr contohkan kepada unat-umat sebelum mereka,

8 lbtwrazaqdalaur afsir (2m9),Ibnu Abi Hdim dalam tafsir QD?23), dm Al
Qnrthubi dalam Al Jotti' li Ahhsn Al Qu'n Ont4).il Mujahid dalam taBir (hal. 404), Ibou Abi Haim ddam t^fsb Om23), dan Al
Ma$,rdi &lam AwNuha wa Al llym (3195).

D lbtdN tbtd.
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dan mereka menyadari hal itu. Hd itu terjadi lantaran mereka

durhaka kepada Allah dan rasul-Nya.3ol

20196. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sulaim menceritakan

kepada karni, ia berkata: Aku mendengar Asy-Sya'bi

berbicara mengenai firman-Nya, 'ijlfri 4 U -J:L "tt
"Padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksa

sebelum mereka." Ia berkata, 'Diubah bentuk menjadi kera

dan babi. Itu temrastrk matsulat (contoh-contoh siksrar)."3@

Takwil firman Altah: \L {i n6 }# ;n ii.3 ""D
(Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar rnempunyai ampunan lyang
luosJ bagi manusia sehalipun mereka zhalim)

Allah berfirman, "Sesungguhnya Tuhanmu, wahai
Muhammad, memiliki kekuasaan untuk menutupi dosa-dosa orang
yang bertobat di antara manusia. Dia menyembunyikannya hingga
Hari Kiamat kelak, kemudian Dia mengampwri segala dosa yang telatr

diperbuat." Dikatakan, "Lantaran mereka melakukan sesuafu yang

tidak Aku izinkan untuk dilakukan."

v1;i Uil 6;-,'lrLt" Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-
benar sangat lceras siksanya." Bagr orang yang meninggal duniq dan

ia tetap senantiasa bermaksiat kepada-Ny4 (Maka siksa-Nya benar-

benar sangat keras) di Hari Kiamat kelak, jika Dia tidak

lif tU^ Abi Hatim dalam tafsir QDz23).3@ As-Suyu0ri dcIram Ad-Durr tlil Uarcw 1ltOOl1.
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menyegerakan siksa-Nya di dunia, atau Dia dapat menggabungkannya

dan menimpakan siksa-Nya di dunia dan di akhirat kelak.

Abu Ja'far berkata: Ungkapan ini, sekalipun nampaknya

sebagai Htabar (pemberitahuan), namun mengandung ancaman dari

Allah terhadap kaum musyrik dari kalangan kaum Nabi Muhammad

SAW, jika mereka tidak bertobat dari kekufuran mereka sebelum

datangnyahukuman dari Allalt SWT.

20197. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatl

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu

Abbas, mengenai firman-Nya, qq ',fi -r5 43 if)
"sesungguhnya Tuhanmu benar'benar mempunyai ampunan

(yang luas) bagi manusia," ia berkata "Akan tetapi

Tuhanmu...."3o3

cee

Jt'j,;Z( )4;3j-{J

" Or ong- or arrg y arrg lrirrfir bed@tar' Murgapo dnf,k
diamal<m l<epadmyo (Ivhy'.ontrn',ad) ilotl't ttnda

(lebesarun) fu i Tfiomvyal' Sesunggpfury a l@rru ltrrlyy alah

s Ibnu Jauzi dalam Zad Al Macb (4f,06). Ibnu Abbas bcrlcomentar,

"sesungguhnya Atlah akan mcngamPuni orang{nang muryrik apabila mcreka
bcrimal1 dan sungguh silcsa-Nya sangat pcdih bagi mereka yang tctap dalart
kcsyirilcmya."

W'"$i3i.;"sul6-ctl

,6;j,,rrj
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seofttng pclrrtberi puingatan; ilf,rJ bagi tiap.tiap l<autn ada
orarrg yang membqi pehmiuk."

(Qs. Ar,Ra'd [13J: 7)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, WirjiSF, ,,Orang-

orang yang lrafi, berkata...." Mereka adalah kaummu watrai

Muhammad, !l'j iz^i( *G !j-{j "Mrngopa tidak diturunkan

kcpadarrya (Muhammad) suatu tanda (kcbesaran) dari Tuhanrrya?"

Tidakkah sebaiknya diturunkan suatu tanda kebesaran dari Tuhannya?

Maksud mereka adalatr tanda-tanda dan bukti kenabian beliarg yaitu
perkataan merek4 3S i;; {1 J K ,& Jj -*i, ,,Mengapa tidak
diturunkan kepadarrya perbendaharaan (kckoyaan) atau datang

bersama-sama dengan dia seorang malaikat?" (Qs. Huud [11]: 12)

Allah lalu berfirman, "Wahai Muhammad...." 3.r, A Ay
"Sesungguhrrya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan," bagi
mereka, memperingatkan mereka bahwa adzab Allah akan menimpa

orang-orang yang musyrik di antara mereka.

,6 ;i ,bj "Dan bagi tiap-tiap kaum ada orang yang
memberi petunjuk" Abu Ja'far berkata, "Bagi tiap-tiap umat terdapat

Imam atau pemimpin yang memberikan petunjuk, dan mereka ikuti,
baik kepada kebaikan maupun keburukan."

Asal kata 26 "petunjuk" adalatr petunjuk kudq yakni
lehernya, yang dengannya selurutr anggota tubuhnya mengikuti
gerakannya.

Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pernyataan para

atrli tafsir, hanya saja terdapat perbedaan mengenai makna "pehrnjuk".
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Sebagian dari mereka menyatakan batrwa itu adalatr Rasulullatr SAW.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat

berikut ini:

20198. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sa'id meriwayatkan

kepada kami dari Qatadah, mengenai firman-Nya, '"ii sii
:$; ii;f, +ty 3j -$ \1fi? "orons-orans vang tralir

berkata, 'Mengapa tidak diturunkan kcpadanya

(Muhammad) suatu tanda (kcbq*ran) dari Tuhannya'?" ki
merupakan ucapan kaum -*yiit.lrab.3M Allah berfirman,

)6 ,) :9r; \ll 1-frt rSesti,gsuhnva tramu hanvatah

seorang pemberi peringatan; dan bagi tiap'tiap kaum ada

orang yang memberi'petunjuk" Bagi setiap kaum ada

seorang penyeru kepada Allah SWT.305

20199. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari As-Suddi, dari

Ikrimatr dan Manshur, dari Abu Dhuha, mengenai firman

Allah, )6 ;J ,9r; l* ,i-fit "sesungguhnya kamu

harryalah seorang pemberi peringatan; dan bagi tiap-tiap

kaum ado orang yang memberi petuniuk " keduanya berkata

"Mutrammad SAW, dialah ofimg yang memberi peringatan

dan membawa Petunjt'k.'36

20200. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia

berkata: AMurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata:

il Ibnu Abi Hatim dalam tafsir QD224).s Al Mawardi dalm A*Mtfu wa Al llytur (31%).
m lbou Abi Hatin dalu tafsir Qfmq.
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Suffan menceritakan kepada kami dari As-Suddi, dari

Ikrimah, riwayat yang sama.3o7

20201. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada karni, ia berkata: Su$an menceritakan

kepada kami dari bapaknya, dari Ikrimatr, riwayat yang

sama.3o8

Ulama lain berpendapat bahwa maksud petunjuk dalam

pembahasan ini adalatr Allah SWT. Mereka yang berpendapat

demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

20202. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Atha bin Sa'ib,

dari Sa'id bin Jubair, tentang firman-Ny r, ;t:fJj3+i 6-ey
26 "sesungguhnya kamu harryalah seorang pemberi

peringatan; dan bagt tiap-tiap kaum ada orang yang

memberi petunjuk," ia berkata, "Muhammad SAW adalah

pemberi peringatan, sedangkan Allah yang memberi

pettrnjuk."3@

20203. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari Atha bin Sa'ib, dari Said bin

Jubair, mengenai firman-Ny u )6 ;J ,Btj 3+i JA Ay
"Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan;

30 lbnu Abi Hatim dalam tafsir (7D224) dan Ibnu Jauzi dalam Zad At Masir
(4t307).

38 lbid
30 Ibnu Abi Hatim di dalam tafsk (7D224) dan Al Mawardi dalam An-Nulcat wa Al

Uytn(3196).
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dan bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberi petuniuk,"

ia berkat4 "Muhammad SAW adalah pemberi peringatan,

sedangkan Allah pemberi petunjuk. "3 
l0

20204. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Asyja'i

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Atha bin Sa'ib,

dari Sa'id bin Jubair, mengenai firman-Nya, 3* ,JAy
"sesungguhnya lamu hanyalah seorang pemberi

peringatan," ia berkata, "Engkau, wahai Muhammad, adalah

pemberi peringatan, sedangkan Allah Pemberi petunjuk. "3 
I I

20205. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin

Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

mengabarkan kepada kami dari Abdul Malik, dari Qais,

mengenai firman-Ny4 26 ;J :9r; \rf 6 $y
"Sesungguhrrya lamu hanyalah seorang pemberi peringatan;

dan bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberi p1tuniulc,"

ia berkata, "seorang pemberi peringatan adalah Nabi

Muhammad SAW.3I2 )6 ,) $Jj 'Oon bagi tiap-tiap kaum

ada orang yang memberi petunjuk'. Allah Pemberi petunjuk

pada semua kaum."3l3

20206. Muhammad bin Sad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayatrku menceritakan kepadaktr, ia berkata: Parnanku

menceritakan kepadakrl ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya dari Ibnu Abbas, mengenai firrran-

,ro lbid
trr lbid
3r2 Mujahid dalam tafsir (hal. 404) dan Ibmu Abi Hatim dalam tafsir Qf2225).
3t3 lbnu Jauzi dalam Zad Al Masir (48,07).
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Nya, ;tl ;3,9j3;i ;lt:y "sesungguhnya kamu hanvalah

orang pemberi peringotan; dan bagi tiapaiap kaum ada

orang yang memberi petunjulc" Allah berfirman, "Engkau,

wahai Muhammad, adalah seorang pemberi peringatan,

sedangkan Aku Pemberi petunjuk bagi semua kaum."3l4

20207. Aku diceritakan dari Al Husain, ia berkata: Aku mendengar

Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman menceritakan

kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak
, berbicara, mengenai firman-Nyu, )6 ,J ,9;3* iJ-fr1,

"sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan;

dan bagi tiap-tiap koum ada orang yang memberi petuniuk,"

ia berkata, "Pemberi peringatan adalah Muhammad SAW,

sedangkan Pemberi petunjuk adalah Allah SWT."3rs

Ulama lainnya berpendapat, "Pemberi pefirnjuk dalam

pembatrasan ini adalah seorang nabi." Mereka yang berpendapat

demikiart menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

20208. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata:

Suffan menceritakan kepada kami dari Al-Laits, dari

Mujatrid, ia berkata, "Pemberi peringatan adalatr Muharnmad

SAw." Adapun ,6 ;i ,/Jj uDan bagi tiap-tiap kaum ada

orang yang memberi petunjuk" Ia berkata, 'Nabi."3l6

3rn Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyttn (3196).
3r5 fbnu Abi Hatim dalam tafsir (7D225) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir

(4/307).
3t6 Mu;ahid dalam tafsir (hal. 404), Ibnu Abi Hatim dalam tatsn Qn225), dan Al

Mawardi dalalrn An-Nukat wa Al Uyun (3 196).
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20209. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkam

menceritakan kepada kami dari Anbasah, dari Muhammad

bin Abdunahman, dari Al Qasim bin Abi Bazzah, dali

Mujahid, tentang firman-Ny q )6 ;j ,f$ 3t, 5 -fry

"Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan;

dan bagi tiapliap ksum ada orang yang memberi petunjulc,"

ia berkata, r1gu6i. rr3 17

20210. ...ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Al-Laits,

dari Mujatrid, dari Abdul Malik, dari Qais, dari Mujahid,

riwayat yang samu.3t8

20211. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Asbath bin Muhammad menceritakan kepada kami

dari Abdul Malik, dari Qais, dari Mujahid, mengenai firman-

Nya, ;tl ;t,ftj\+i :;Ay "sesungguhnya kamu hanyalah

seorang pemberi peringatan; dan bagi tiap+iap kaum ada

orang yang memberi petunjulc," ia berkata, "Maksudnya,

masing-masing umat memiliki seorang nabi. Adapun pemberi

peringatan, yaitu Mtrhammad SAW."3le

20212. ...ia berkata: Muhammad bin Abdul A'la menceritakan

kepada kami, ia berkata: Abdul Malik menceritakan

kepadaku dari Qais, dari Mujatrid, mengenai frman-Ny4

,6 ;i ,|Jj "Dan bagi tiap-tiap laum ada orang yang

memb eri petunj ulc," ia berkata, rr11u6i. rr320

3t'Ibid
3n lbid
3re lbid.
32o lbid
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20213. ...ia berkata: Syababah menceritakan kepada kami, Warqa

menceritakan kepada kalrri dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

mengenai firman-Ny u, )6 ;J,/Jj 'Dan bagi tiap-tiap kaum

ada orang yang memberi petunjulc" Maksudnya adalatr, bagi

setiap kaum ada seorang nabi.32l

20214. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzifah menceritakan kepada karni, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

mengenai firman-Ny q 16;j,$.Jj "Dan bagi tiap-tiap kaum

ada orang yang memberi petunjuk " ia berkata, uNabi."3z

20215. Muhammad bin AMul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, mengenai firman-Ny4 ;j ,YJj
1\7 "Dan bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberi

petunjulc," ia berkat4 "Nabi yang mengajak mereka kepada

Allah SWT.,323

20216. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara,

mengenai firman-Ny4 ,6;J,/Jj 'Dan bagi tiap-tiap kaum

ada orang yang memberi petunjuk," ia berkat4 "Setiap kaum

memiliki seorang nabi, dan pemberi petunjuk adalah

Muhammad SAW. Pemberi peringatan juga Nabi

32'Ibid
3u lbid
3a Abdurrazzaq dalam tafsir QD29) dan Al Mawardi dalarn A*Nukat wa Al Uyttn

(3/e6).
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Mutrammad SAw."324 Kemudian ia membaca 1'A i ot;

3iQ.\L "Dan tidak ada suatu umat pun melainlran telah

ada padanya seorang pemberi peringafan. " (Qs. Faathir [35]:

24) sertamembaca iljfr ,h|n 3i$ "Ini (Muhammad)

adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberi-

pemberi peringatanyang terdahulu." (Qs. An-Najm [53J: 56)

Lalu ia berkata, "Nabi di antara para nabi."

Ulama lain berpendapat, "Maksudnya adalah, setiap kaum

memiliki pemimpin." Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

20217. Abu Kuraib menceritakan kepadaku, ia berkata: Jabir bin

Nuh menceritakan kepada kami dari Isma'il bin Abi Khalid,

dari Abu Shalih, mengenai firman-Ny 
", ;i ,/r;\Ul 6lAy

26 "sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi

peringatan; dan bagi tiapliap kaum ada orarg yang

memberi petunjulc," ia berkata, "Sesungguhnya engkau

pemberi peringatan, watrai Muhammad, dan bagi masing-

masing kaum terdapat pemimpinny 
^1;325

20218. ...ia berkata: Al Asyja'i menceritakan kepada kami, ia
berkata: Isma'il atau Suffan menceritakan kepada kami dari

Isma'il bin Abi Khalild, dari Abu Shalih, mengenai finnan-

Nya, ;6 ;t,|rj "Dan bagi tiap-tiap kaum ada orang yang

3x Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D224) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir
(4t307).

35 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D224) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uw (3te6).
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memberi petunjulc," ia berkata, "Masing-masing kaum

memiliki pemimpin. "326

20219. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abi

Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ar-

Rabi, dari Abu Ulayyah, mengenai firman-Ny u, \$ L|-Gt
)6;i,fJj "sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi

peringatan; dan bagr tiap-tiap laum ada orang yang

memberi petunjulc," ia berkata, "Pemberi pefunjuk adalatl

pemimpin, pemimpin adalatr Imam, dan Imam adalatr

amal."32?

20220. Al Hasan menceritakan kepadaku, ia berkata: Muhammad

(Ibnu Zatd) menceritakan kepada kami dari Isma'il, dari

Yahya bin Rafi, mengenai firman-Nyu, ;;,9-t;3* JAI
26 "sesungguhrrya kamu hanyalah seorang pemberi

peringatan; dan bagt tiap-tiap kaum ada orang yang

memberi petunjulc," ia berkata" "seorang pemimpin."32E

Ada pula yang berpendapat, "Maksudnya adalah Ali bin Abi

Thalib RA." Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat berikut ini:

20221. Ahmad bin Yatrya Ash-Shufi menceritakan kepada kami, ia

berkata: Al Hasan bin Husain Al Anshari menceritakan

3B lbid
32' lbnu Abi Hatim dalam tafsir (712225) dan Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al

Ilyn(3196).
t2t fbnu Abi Hatim 6"1u6 tafsir Qf2226) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (41307)

dari Ibnu Abbas.
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kepada kami, ia berkata: Mu'adz bin Muslim, seorang

pedagang dari daeratr Harawi, menceritakan kepada kami dari

Atha bin Sa'ib, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia

berkata: Ketika turun ayat, 2li ;J b; \f 5 Gy

"Sesungguhrrya knmu hanyalah seorang pemberi peringatan;

dan bagi tiap-tiap kaum ada orang yang tnemberi petuniulc,"

Rasulullatr SAW meletakkan tangan beliau di dadanya,

kemudian bersabda,

* ryfu}rsrd
"Alat pemberi peringatan, dan setiap fu;- memiliki orang

yang memberi petunjuk"

Beliau lalu menepukkan tangan beliau di pundak Ali RA,

kemudian bersabda,

. .r'clall. ^..1g++ dJJ:€+Jt 64-,*

"Engkau adalah pemberi petunjuk wahai Ali, denganmu

ordng-orang almn mendapat petuni uk s ep eninggalpr. n3 2 e

Ada yang berpendapat, "Maknanya adalatr, setiap kaum

memiliki seorang penyeru (da'i)." Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat berikut ini:

'2' Ibnu Hajar dalam Fath Al Bari (81376). Ia menganggap haidts ini sebagai hadits
gharib, akan tetapi ia menilai hasanterhadap sanadnya.

Ibnu Katsir dalam tafsir (8/l l0), ia berkomentar, "Di dalamnya terdapat indikasi

kemrmgkaran yang besar."

,!;: u 6>Qt'c-;l
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20222. Al Mutsanna meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Abdullatt

meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

meriwayatkan kepadaktr daxi Ali, dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Ny a, )5 ;J ,|rj 3* ,.J-f:y "sesungguhnya kamu

hanyalah seorang pemberi peringatan; dan bagi tiap-tiap

lcaum ada orang yang memberi petunjulc," ia berkata,

"seorang penyeru."33o

Kami telah menjelaskan sebelumnya tentang makna hidayah

"petunjuk", yaitu Imam yang diikuti, yang memimpin kaum. Jika

demikian, maka boleh dikatakan batrwa itu adalah Allah, yang

memberi petu4juk kepada makhluk-Nya, dan makhluk-Nya mengikuti

petunjuk-Nya serta mematuhi segala perintatr dan larangan-Nya.

Boleh juga dikatakan batrwa itu adalah nabiuyllatr, yang memimpin

umatnya. Boleh juga dikatakan bahwa itu adalah seorang Imam di

antara Imarn-Imam yang jalan dan manhaj-nya diikuti oleh para

pengihrtnya Boleh juga dikatakan batrwa ia adalah seorang penyeru

(da'i) di antara da'i-da'i yang mengajak manusia kepada kebaikan dan

menjatrhi kebunrkan.

Jika demikian, maka tidak ada pendapat yang lebih utama

untuk dianggap benar selain yang difirmankan oleh Allah, batrwa

Muhammad SAW adalah pemberi peringatan yang diutus oleh Allatr

dengan membawa peringataq dan masing-masing kaum memiliki

pemberi petunjuk yang menurliuki merek4 dan mereka mengikutinya.

ooo

330 16"r, Abi Hatim datam tafsir Qm2, dan lbnu Jauzi dalan Zad Al Masir
(4R07).
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lU,l:si6j ir4*i g 6 {3 iL J* v,&fr
@JQii+rd'

'Nlc.h mangetaluri a\a yar.g diltanfurrS oleh setiap
p u enpumq dffi l<anfunyqn r ahim y ang lon ang s effrpwrut

dmt ymrgbenarnbah. Ddn segala sesuotu pada sisi.Nyo ada
ul<trannya"

(Qs. Ar,Ra'd [13]: 8)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, {;, 6.ili 6yt

*t ,iL ,l E'S $3 K ("J "oo, iitu (ada sesuatu) yans tramu

heranlran, mala yang patut mengherankon adalah ucapan mereka,

'Apabila lrami telah menjadi tanah, apakah kami sesungguhnya akan

(dilrcmbalikan) menjadi maWiuk yang baru'?" Mereka mengingkari

kemampuan Allah untuk mengembalikan mereka sebagai ciptaan yang

baru setelatr mereka binasa dan hancur, padahal mereka tidak
mengingkari bahwa Allah yang menciptakan mereka dari awal,

membentuk mereka di dalam rahim, mengurus mereka dari waktu ke

waktu.

Kalimat ini dimulai dengan pola lchabar (berita) dan maknanya

sesuai dengan yang dijelaskan. Allah SWT lalu berfirman, U'#_fr
itijrlji4;ii jr#() i;f bf,i "attohmengetahui apayans
dilrandung oleh setiap perempuan, dan kandungan rahim yang latrang

sempurna dan yang bertambah. " Abu Ja'far berkata, "LIsia kehamilan
yang kurang dari sembilan bulan dengan keluarnya daratr haid, atau

yang lebih dari sembilan bulan dengan keluarnya darah haid."
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)l:r3€, i5e d 'lut "Dan segala sesuatu pada sisi-Nya

ada uhtrannya." Tidak ada sesuatu yang melampaui ukuran yang

telatr Dia tetapkan, dan tidak ada yang kurang dari apa yang Dia

kehendaki dan Dia umsi, sebagaimana usia kehamilan seorang

perempuan tidak ada yang melewati batas yang telah Dia tenfirkan,

dan tidak adayarg kurang dari ketentuan yang telatr Dia buat. Segala

sesuatu berjalan sesuai ukurannya.

Pendapat kami mengenai hat ini sesuai dengan yang

dinyatakan oleh para atrli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

20223. Ya'qub bin Mahan menceritakan kepada kami, ia berkata: Al

Qasim bin Malik menceritakan kepada l<ami dari Daud bin

Abi Hind, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-

Nya i6iJi 3"5 t:, $;\ 'J> 'U5 Y '& 51 "Auah

.*mengetahui apa yang dikandung oleh setiap peremlruan, dan

kandungan rahim yang htrang sempurna," ia berkata, "Tidak

ada seorang perempuan pada suatu hari melihat darah (haid)

selama masa keharnilannya, meskiprur sahr hari.u33l

20224. Muhammad bin Sa'id menceritahan kepadakq ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadakg ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadale dari bapaknya dari Ibnu Abbas, mengenai firman-

Nya f6Jrii 3.5 t:t $3 'jL t3 v '& r"1 'attah
mengetahui aW yang dikodung oleh setiap perempua4 dan

kondwrgan rahim ymg htrmg semlrurrur." Malcsrdnya

t3r 16ro Abi lldim &t8m ta8ir QEDfi.



TdfsirAdl.{hafui

adalah keguguran. 'rtij t?j "Dan yang bertambah." la
berkata, "Tidaklah ratrim menambatr usia kandungan yang

hrang hingga melatrirkannya secara sempurna. Maksudnya,

di antara kaum perempuan ada yang mengandung selama

sepuluh bulan dan ada yang sembilan bulan. Di antara

mereka juga ada yang kuang dalam usia kandungan (ideal),

dan ada pula yang bertambatr. Itulah 'kekurangan' dan

'penambahan' yang Allah sebutkan dalanr ayat ini, dan

semua ifu sesuai pengetahuan-Nyu.""'

20225. Sa'id bin Yahya Al Umawi menceritakan kepada kami ia
berkata: Abdussalam menceritakan kepada kami, ia berkata:

Khushaif menceritakan kepada kami dari Mujatrid, dari Sa'id

bin Jubair, mengenai firman-Nya itfi*i 3"$ t:, ,,Dan

lrandungan rahim yang htrang sempurna." Kurang sempuma

maksudnya adalah hrang dari sembilan bulan, dan yang

bertarnbah adalah yang lebih dari sembilan bulan.333

20226. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Bisyr
mengabarkan kepada karni dari Mujahid, ia berkata,

"Dikatakan 'kurang sempurna' apabila mengalami haid saat

hamil, karena itu kurang cukup untuk menjadi jabang bayi.
Adapun 'yang bertambah' adalatr yang lebih dari sembilan

332 As-suyutlri dalam Ad-Dun Al Mantsur (41609), dan ia menisbatkannya kepada
Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, namun aku tidak menemukannya. Juga padi Al
Fakhnmazi dalam tafsir (lgDZ).

333 Al Mawardi dalam An-Nakat wa Al Uyun (3tg6).
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bulan,'karena itu telah lebih dari usia sempurna, dan itulah

yang dimaksud'bertambu5r.r:334

20221. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia

berkata: Absushshamad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Bisyr,

dari Mujatrid, mengenai firman-Nya 

"t1"it13 
i6$i 3"5(,

"Dan lcandungan rahim yang htrang sempurna dan yang

bertambah," ia berkata, "Tidak mengalami haid dan tidak

lebih dari sembilan b-rlan.'i35

20228. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepadaku, ia berkata:

Mutrammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syubatr menceritakan kepada kami dari Abu Bisyr, dari

Mujatrid, mengenai firman Allah SWT, lL tLY {;;Xf
irij t;j it*;*i 345 (, $ uaon mengetahui apa vang
dikandung oleh setiap perempuon, dan kondungan rahim

yang htrang sempurru dan yang bertambah," ia berkata,

"Usia kehamilan yang lebih dari sembilan bulan, dan yang

tidak sempurna adalah yang melihat darah haid pada saat

kehamilan."336

20229. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin

Aun dan Hajiaj bin Minhal berkata: Husyaim menceritakan

kepada kami dari Abu Bisyr, dari Mujatrid, mengenai firman

Allatr SwT, it'365i6$i 3.r5() "Dan kandungan rahim

3a Mulahid datam ta&ir (hal.404),Ib,nu Abi Hatim dalam tafsir (712226), dan Ibnu
Athiyah dalam Al Muhtto Al Vajb (3D9t).

3t' Ibid.

! nia
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yang htrang sempurna dan yang bertambah," ia berkata"

"Dikatakan 'yang kurang sempurna' adalah perempuan yang

sedang hamil kemudian mengalami haid, ia kurang cukup

unhrk menjadi janin. Adapun yang lebih dari sembilan bulan,

meqiadi pelengkap kekurangan yang ada. Itulah yang

dikatakan'yang bertambah'. "337

20230. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdussalam

menceritakan kepada kami dari Khushaif, dari Mujahid,

mengenai fimran-Nya, \ri| 63 it$*i 3+5 t:, uDan

kandungan rahim yang hrang sempurna dan yang

bertambah," ia berkata, "Jika mengalami haid sebelum genap

sembilan bulan, seperti hari-hari haidnya.'338

20231. Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Su&an menccritakan

kepada kami dari Ibnu Abi NajilU dari Mujahid, mengenai

firman Allah, ?6$i 3.r5 (, "Dan lundungan rahim yang

htrang sempurna," ia berkata, "Keluarnya darah haid." ltj
ll z-tilr-ri "Dan yang bertambah," ia berkata, "Berhentinya
drrah."339

20232. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,

,t, Ibid
33r lbid
33e Ibnu Jauzi dalaur Zad Al Masir (4t30t). Lihat Ibnu Athiyah dalam Al Muhort

Al Yajiz Qngq dan Al Bagbawi dalam Ma'alim At-Tozil (31340).
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mengenai firman Allah, i6jii }bS t:) ,,Dan kandungan

rahim yang htrang sempurna," yakni keluarnya darah

perempuan hingga anak tidak sempurna. \t;jt;j "Dan yang

bertambah," yakni perempu,ul tidak lag, mengeluarkan

daralr, sehingga analanya sempurna dan akan tumbuh.34o

20233. Al Hasan bin Mtrhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syababah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syubatr menceritakan kepada kami dari Ja'far, dari Mujatrid,

mengenai firman-Nya, 'rrif 63 i6jJi 3,$ tf) ,Dan

kandungan rahim yang htrang sempurna dan yang

bertambah," ia berkata, "Perempuan yang masih mengalami

haid dan usia kandungan yang melebihi sembilan bulan."34l

20234. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad

bin Shabah menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Bisyr
--mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Jubair, mengenai

firman-Nya, ?6$i 3.5 (, "Dan kandungan rahim yang

htrang semlnnrra," ia berkata" 'Itulah perempuan yang

mengalami masa haid saat kehamilannya."x2

20235. ...ia berkata: Syababah menceritakan kepada kami: Warqa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,

mengenai firman-Nya ':r'-'! (,3 i6$i eS tf, "Dan
kan&tngan rahim yang htrang sempurra dan yang

bertambah," yakni mengalirnya darah sehingga anak tidak

il Mu;ahid dalu r8ir Gal. 4(X).xr lbmr Abi lLtim dalm rafrh Q|ZX26).n lbid



TafsirAt/l.:Ilrutfui

sempurna. Jika tidak ada daratr yang mengalir (tidak haid),

maka anak akan sempurna dan tumbuh."3a3

20236. ...ia berkata: Al Hakam bin Musa menceritakan kepada kami,

ia berkata: Hiql menceritakan kepada kami dari Utsman bin

Aswad, ia berkata: Aku berkata kepada Mujahid, "Istriku

mengalami haid, namun aku berharap ia hamil." 
-Abu 

Ja'far

berkata: Demikian yang tertera di dalam catatan-. Mujahid

lalu berkata, "Itu adalah kehamilan yang tidak sempurna." 111

i3'e d|'pr\tij,;j it<r*i 3?S (, $fiL'J* Y'p
)\:ri, "Allah mengetahui apa yang dikondung oleh setiap

perempuan, dan lcandungan rahim yang htrang sempurna

dan yang bertambah. Dan segala sesuatu pada sisi-Nya ada

uhtrannya. " Tidak akan tumbuh sempurna jika ibunya masih

mengalami haid. Jika haidnya terhenti, maka akan bertambah

usia kehamilannya hingga semPuma. Sebagaimana

disebutkan dalam firman Allah, \t:'i (3 i\1*Ji 3r,5 ()
)l:rb, iit, *r''JUt "Dan landungan rahim yang htrang

sempurna dan yang bertambah. Dan segala sesuatu pada

s is i- Ny a ada uhr anny a.' 344

20237. ...ia berkata: Muhammad bin Shabatr menceritakan kepada

kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abu Bisyr mengabarkan kepada kami dari Mujahid,

mengenai firman-Ny + \rij t ,3 i6*J\ 3^n () "Dan

kandungan rahim yang htrang sempurna dan yang

il3 Mulahid dalam tafsir (hal. 404) dan Ibnu Abi Hatim dalam taftir (712226).
il Ibnu Janzi dalam Zad Al Masir (4/30t) dan Al Q,urthubi dalam Al Jmti' li Ahka,n

Al Qar'm(9Dt6).



SrrahAr,Ra'd

bertambah," ia berkata "Kurang sempurna artinya

perempuan yang sedang hamil mengalami haid pada masa

kehamilannya. Itulatr kgrang sempurna dan kekurangan pada

anak. Adaprur yang melebihi sembilan bulan, itulalt

penambatran dan kesempurn ran untuk melahirkan'"345

20238. Ibnu Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul

Watrhan menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud

menceritakan kepada kami dari Ikrimah, mengenai ayat Ii

\r*;*i H6 i$3Ly5u'53, ".euan mengetahui apa

yang dilmndung oleh setiap perempuan, dan kandungan

rahim yang htrang sempurna," ia berkat4 "setiap kali

berkurang dengan keluarnya darah, maka usia kehamilannya

akan bertambrlr.11346

20239. ...ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Daud menceritakan kepada kami dali Ikrimah, dari

Mujatrid, riwayat yang seruPa.

20240. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubad bin

Awwam menceritakan kepada kami dari Ashim, dari Ikrimah,

mengenai firman-Nya, it4$i 34 (:t "Dan kandungan

rahim yang htrang semlntno," ia berkata, "Kekurangan usia

kehamilan, yaitu setiap kali darah keluar selama sehari, maka

kehamilan akan bertambah sattr hari, sehingga sempgrn4 dan

dia dalam keadaan suci-"x?

Yt lbid.s A Maurardi ddm AwNufu wa Al UYut Qlm.n tbtd.
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20241. ...ia berkata: Abbad menceritakan kepada kami dari Sa'id,

dari Yu'la bin Muslim, dari Sa'id bin Jubair, riwayat yang

sama.34t

20242. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Al Walid bin Shalih menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abu Zaid menceritakan kepada kami dari Ashim,

dari Ikrimah, mengenai firman-N ya" i\4ii 3+5 (2 "Dan

lrandungan rahim yang htrang sempurna," ia berkata, "Ifu

adalah haid pada saat hamil." \llritlj"Oonyang bertambah-"

Ia berkata, "Maka kehamilannya bertambah sesuai jumlatl

hari ia mengalami haid pada masa kehamilannya,

(bertambah) pada saat ia telatr suci hingga sempurna

sembilan bulan dalam keadaan suci."34e

20243. ... ia berkata: Yazid bin Hanrn menceritakan kepada kami, ia

berkata: Imran bin Hudair mengabarkan kepada kami dari

Ikrimah, mengenai firman-Nya" \t;j t;3 it4;i 3rS (t
"Dan kandungan rahim yang htrang sempurna dan yang

bertambah," ia berkata" "selama ia mengalami haid pada

masia kehamilannya, maka kehamilannya akan bertambatt

sesuai lama masa haidnya."3so

20244. Abdul Humaid bin Bayan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ishaq mengabarkan kepada kami dari luwaibir, dari

Adh-Dhahhak, mengenai firman-Ny4 lt3 ?11$i 3?S (,
\tij "Do, kandungan rahim yang hrang sempurna dan

ru Ib,nu Abi Hatim dalam tafsir Ofn2q.
3'e Al Mawardi dalarn An-Nulcat wa Al llyttn (3197).

'n lbid"
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yang bertambah. " Maksudny4 selarna ia mengeluarkan daratr

sebelum genap sembilan bulan, dan yang bertambatr adalatt

yang lebih dari sembilan bulan.35l

20245. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al
Mubarak menceritakan kepada kami dari Al Hasan bin

Yulryq ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata

"Terkadang jabang bayi dilatrirkan dalam usia dua tatnur

(kehamilan)."

Adh-Dhahhak sendiri dilahirkan dari usia kandungan dua

tatrun. Maksud dari "kurang sempurna' adalah kurang dari

dua tahun, dan "yang bertambah' adalah lebih dari sembilan

bulan".352

20246. ...ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Suffan menceritakan kepada kami dari Juwaibir,

dari Adh-Dhatthak, mengenai firman-Nya, i!6;ii 3+, (,

"tijtij 
"Dan kandungan rahim yang htrang sempurna dan

yang bertambah," ia berkata, "Yang hrrang dari sembilan

bulan." Mengenai "yang bertanrbatr", ia berkata, "Ifu yang

lebih dari sembilan bulan."353

20247. ...ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Su&an menceritakan kepada kami dari Juwaibir,

35r Al Mawardi dalun An-Nttlrat wa Al tlyun (3196).

"2 lbidtt' Ibid.
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dari Adh-Dhahhak, ia berkata, "Aku dilahirkan dari usia

kehamilan dua tahun. "354

20248. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid bin

Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al

Mubarak mengabarkan kepada kami dari Al Hasan bin

Yahya, ia berkata: Adh-Dhahhak menceritakan kepada kami

bahwa ibunya mengandungnya selama dua tahun. Ia
membaca firman-Nya, it1$Ji 3"r, 6 "Dan kandungan

rahim yang hrang sempurna." Ia lalu berkata, "Yang kurang

dari sembilan bulan." Adapun firman-Ny a, 'rtiri t|j uDan

yang bertambah," ia berkata, "Yang lebih dari sembilan

bulan."355

20249. ...ia berkata: Amr bin Aun menceritakan kepada kami, ia

berkata: Husyaim mengabarkan kepada kami dari Juwaibir,

dari Adh-Dhahtlak, mengenai firman-Nya, 'JrL Y '& fr
i6;5Ji 3"$ (, iil iL "Attah mengetahui apa vans
dikandung oleh setiap perempuan, dan kandungan rahim

yang htrang sempurna," ia berkata, "Setiap yang berkelamin

perempuan dari semua makhluk Allah."356

20250. .. Husyaim menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari

Adh-Dhahhak dan Manshur, dari Al Hasan, keduanya

berkata, "Yang kurang sempurna adalah yang kurang dari

sembilan bulan.u357

3s Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (3196) dar. Al Fakhrurrazi dalam tafsir

Q9ND.3t' Ibnu Abi Hatim dalam tafsir Qn226).3" Kami tidak menemukannya pada referensi yang ada pada kami.
357 lbnu Abi Hatim dalam tafsir (7 D227).
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20251. ...ia berkata: Suwaid menceritakan kepada karni, ia berkata:

Ibnu Al Mubarak mengabarkan kepada kami dari Daud bin

Abdurrahman, dari Ibnu Juraij, dari Jamilatr binti Sa'd, dari

Aisyatr, ia berkata, "Pada umwnny4 tidak ada usia kehamilan

yang lebih dari dua tahtut.u358

20252. Ahmad bin Ishaq meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Fudhail bin

Marzuq meriwayatkan kepada kami dari Athiyah Al Aufi,

mengenai firman-Nya, illjJi 3"$ (t "Dan kandungan

rahim yang htrang sempurna," ia berkata, "Ifu adalah

kehamilan sembilan bulan dan yang kurang dari sembilan

bulan." \t;i t;j "Dan yang bertambah. " Ia berkata, ulebih

dari sembilan bulan. "35e

20253. ...ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Amr bin Tsabit menceritakan kepada kami dari

bapaknya" dari Sa'id bin Jubair, mengenai firman-Nya, 17)

i6,!lli er| "Dan kandungan rahim yang htrang

sempurna," ia berkata, 'Haid yang dialami oleh perempuan

yang sedang hamil."3oo

20254. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadatr, mengenai firman-Ny4 J45 ()
\t:'j t;3 i6'li "Dan kandungan rahim yang hrang

35t Ad-Daraqutturi dalam Sunan (3t321,332) dar.At Baihaqi dalaur Sunan Al Kubra
(7t443).

3" Ibnu Jauzi dalam ZadAl Masir (4/3oS).

'o Ibnu Athiyah dalan Al Muhoro Al Wajiz (3D95).
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sempurna dan yang bertambah," ia berkata, "Maksudnya

'kurang sempurna' adalah keguguran, sedangkan 'yang

bertambatr' adalah yang lebih dari sembilan bulan."36l

20255. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Sa'id bin Jubair, batrwa apabila seorang

perempuul melihat daratr (mengalami haid) pada saat hamil,

maka itu kurang sempurna bagi janin."

Ia berkata, "Maksudnya kurangnya asupan unfuk janin, dan

harus ada penambahan dalam usia kehamilan."362

20256. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadatr, mengenai firman-
\ z-t

Nya, 

"rii 
6i6;Ji 3?S(, ii:|Ltr3V',i;&fr ,,Auah

mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, dan

kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang

bertambah," ia berkata: Hasan berkata, "Kurang sempurna

adalah ketika perempuan melahirkan dalam usia kandungan

enam atau tujuh bulan. Atau yang belum mencapai batas

ftelatriran normal)."

Qatadah berkata, "Maksud 'yang bertambatr' adalatr yang

lebih dari sembilan bulan."353

"t Abdurrazzaq dalam tafsir Q1230) dan lbnu Katsir dalam tafsir (8/l l3).
352 lbid
"' Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarzil (3/340), Abdurrazzaq dalam tafsir (2f230),

dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir Qm27).
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20257. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz
menceritakan kepada kami, ia berkata: eais menceritakan
kepada kami dari Qais, dari Salim Al Afthas, dari Sa'id bin
Jubair, ia berkata, "Kurang sempurnanya rahim kandungan
adalah ketika perempuan yang sedang hamil mengalami haid.
Seberapa lama ia mengeluarkan darah haidnya, maka selama

itu pula penambatran pada usia kandungannya.,'3G

20258. ...ia berkata: Abdul Aziz menceritakan kepada kami, ia
berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami
dari Qais bin Sa'id, dari Mujahid, ia berkata, ',Jika perempuan
yang hamil mengalami haid, maka usia kandungan janinnya
lebih lama."365

20259. Aku diceritakan dari Al Husain, ia berkata: Aku mendengar
Abu Mu'adz berkata: ubaid bin sulaiman menceritakan
kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak
berbicara, mengenai firman-Ny 

", \tij 6j iA$i 3+5 (,
"Dan lmndungan rahim yang htrang sempurna dan yang
bertambah," ia berkata, "Maksud .kurang sempurna' adalah
kekurangan dari waktu normal. sedangkan 'yang bertambah'
adalatr yang melebihi ketentuan waktu normal. Hal itu karena
perempuan tidak melatrirkan dengan lama waktu yang sama,

ada yang melahirkan pada usia enam bulan kehamilan dan

anaknya sehat, dan ada yang melahirkan pada usia kehamilan
dua tahun dan anaknya tumbuh sehat. Atau sebagian di antara

dua waktu tersebut."

]i n* Abi Hatim dalam tafsir (7 t2227).36 lbnu Abi Hatim dalam tafsir OnZZq.
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Ubaid bin Sulaiman juga berkata: Aku mendengar Adh-

Dhahhak berkata, 'Aku dilahirkan dari usia kandungan dua

tahun, dan aku fumbuh sehat."366

20260. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Watrab

mengabarkan kepada karni, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara,

mengenai firman-Nya, \r;j t15 it$*i 34 \7, "Dan

kandungan rahim yang htrang sempurna dan yang

bertambah," ia berkata, "Maksud 'kurang sempuma

kehamilan' adalah ketika wanita mengalami haid pada saat

hamil. Jika haid itu terus berlanjut hingga beberapa hari,

maka lama masa itu tidak dihitung usia kehamilan, hingga

haidnya berhenti. Apabila haidnya telatr berhenti, maka masa

kehamilan baru dihitung lagr hirgg" genap sembilan bulan.

Adapun ketika haid berlangsung, maka dikategorikan

kekurangan, dan anak tidak tumbuh dengan baik (kurang

asupan), maka masa yang setelalurya yang dianggap masa

kehamilan."367

Mengenai firman Allah, )l:ti,iSte rir'Jut'Dan segalo

sesuatu pada sisi-Nya ada ularannya."

20261. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, mengenai firman-Nya, ,6riut
)Lr\ ii4 "Dan segala sesuatu pada sisi-Nya ada

'n lbtd.

"' fbnu Kasir dalam tafsir secara ringkas (8/l l3).
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uhtranrryta." Maksudnya, Allah yang menjarnin rezeki
mereka adn menentukan ajal mereka.368

ooo

4t1iltrpsi{l$S;J#
"Yarrg mengetaluti semua yang gaib dfln yarJg ndrnpak;

Yarrg Maha Besar lagi Maha Tinggi.,,

(Qs. Ar.Ra'd [13J: 9)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman batrwa Dia Maha
mengetahui apa yang tidak kalian ketahui, apa yang tidak nampak
oleh mata kalian, dan tidak ada yang tersembunyi dari-Nya. semuanya
adalah makhluk-Nya, dan Dia yang Matra mengatur semwmya
dengan- kekuasaan-Nya. Dia Matra tinggi, tidak ada sesuatu yang
melebihinya. Dia menguasai ketinggian itu sendiri, sebagaimana Dia
Maha Dekat dan menguasai kedekatan tersebut.

ooo

3o rbnu Abi Hatim dalam tafsir (TDI2E) dan Al Mawardi dalam A*Nutrat wa Al
Wun(3D7).

-.

-
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, t:ltvz'2

tv\L.$'
"Sdrna saja (bagi Tuhmt), siapa diantmamu yang

mer ahasial<mt uc ap arury a, ilmt siap a y dng b erterus. ter ang
dengarr ucapmt iht, dmt siapa ydrrg bersembunyi di malant
hcri dflrl ydr.gbujalan (menompdkl<nr. diri) di siong hdri.u

(Qs. Ar,Ra'd U3l: 10)

Abu Ja'far berkata: Allah menyatakan bahwa semua

perkataan bagi Allah dari kalian sama saja, baik yang kalian

sembunyikan maupun yang kalian ucapkan secara terang-terangat. ;
.frt, *p, "Dan siapa yang bersembunyi di malam hari," untuk

melalarkan maksiat dalam gelapnya malam. lV\ L.r.63 "Dan yang

berjalan (menampakkan diri) di siang hari."

Abu Ja'far berkata, "Semuanya bagi Allah sama saja, baik
yang tertutup maupun yang terbuk4 karena tidak ada sesuatu pun

yang tersembruryi dari-Nya."

Kata saraba di sini bermakna zhahara "nampak". Dikatakan:
6.;; -:F- qy mamkala ia jelas dan nampak. Juga sebagaimana

Qais bin Al Khuthaim bersyair:36e

"' qais bin Khuthaim bin Adi Al Ausi Abu 7aid., seorang penyair dari Aus dan
salah satu yang mumpuni pada masa Jahiliyah. Perihal pertarna yang
membuatnya tersohor adalah, ia membuntuti pembunuh bapaknya dan pembunuh
kalceknya hingga dapat membunuh keduanya. Untuk mengenang peristiwa itu, ia
menulis sebuatr syair. Ia juga banyak melantunkan syair yang berkaitan dengan
peperangan "Bi'ats" yang terjadi antara suku Aus dengan Khazraj. Ia sempat
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?-; i i>t-lt t?) ...7)T ? ,,K, e:"" ;l
"Bagaimana engkau berjalan malam hari dan engkau tidak nampak,

mencoba mendekati mimpi-mimpi yang tidak deknt.'ts7o

Dikatakan, "Bagaimana engkau berjalan pada malam hari

sejauh ini dan kau tidak nampak."

Sebagian orang berkata, "Ia berjalan dalam bayangannya,

yakni berjalan padajalannya dan di tempatnya."

Para atrli ilmu berbeda pendapat mengenai penggunaan kata

sarab dalam bahasa Arab. Sebagian menyatakan dengan harakat

fathah pada huruf sin, dan sebagian lain dengan kasrah.

Pernyataan kami mengenai hal ini sesuai dengan pernyataan

para atrli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat-riwayat berikut ini:

20262. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepada kami, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, mengenai firman
Al1ur,, L.,.trr,fit, *;::, i ii3.* 3G J3 ${t'A # K4
)qJ\ "Sama saja ftagi Tuhan), siapa diantaramu yang

merahasialun ucapannya, dan siapa yong berterus-terang

menemui Islam, namun ia telah terbunuh sebelum memeluk Islam. Syair-

-_- syaimya sangat baik. Ia wafat sekitar tahun 2 SHl620M.Lil:ottAl A,lan (5D05).
370 Bait syair inj terdapat.dalamAl-Lisan (entri: r7..p).

0*t.rli i=+t.iJt UruJtr ei$ *t rl1i.lrt- it:-tL."f,;-JLal e'|2

Bait syair ini juga r"r*", pada Al rf"il" datam An-Nukat wa At uyun (3t9s)
dan Ibnu Athiyah dalamAl Muharrar Al Wajiz (31300).
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dengan ucapan rtu, dan siapa yang bersemburryi di malam

hari dan yang berjalan (menampaHran diri) di siang hari," ia

berkata, "Ia adalah yang samar dan bersembunyi pada malam

haxi, dan apabila muncul pada siang hari, orang-orang

menyatakan batrwa ia terbebas dari dosa."37t

20263. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berbicara,

mengenai firman l-Jilah, )(1\ 3.t-C: "Dan yang berjalan

(menampaklmn diri) di siang hari," yakni zhahir atau jelas.372

20264. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Abi Adi menceritakan kepada kami dari Aui dari Abu Raja,

mengenai firman Allah, ,i3.*3C J3',1;i1 ?'1# K.+W
)qX\b.tFt #\,?;3, $ "Sama saia (bagi Tuhan), siapa

diantaramu yang merahasiakan ucapannya, dan Siapa yang

berterus-terang dengan ucapan itu, dan siapa yang

bersembunyi di malam hari dan yang berjalan

(menampaklcan diri) di siang hari," ia berkata,

"sesungguhnya Allatr Matra Mengetahui perihal merek4 baik

yang menyembunyikan ucapannya maupun yang berbicara

terus-terang. Dia Maha Mengetahui yang berjalan pada

malam dan siang 5r'i.rr73

37r lbnu Abi Hatim dalam tafsir (72229),Ibnu Jauzi dalan Zad Al Masir (4/310),

dan Al Baghawi dalan Ma'alim At-Tanzil (31340).

'2 lbnu Abi Hatim dalam tafsir (7D229) dari Mujatrid, dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al
Masir (41309).

3'3 Al QurthubidalamAl Jaml li Ahkon Al Qur'an(9D90).
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20265. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ali bin Ashim menceritakan kepada kami dari Auf,

dari Abu Raja, mengenai firman Allah, ',f;fi 71fi foX;
)i!\L. t1r,fi\,+d;' j i;; -* ;i+ iij " sama s ai a (bagi

Tuhan), siapa diantaramu yang merahasiakan ucapannya,

dan siapa yang berterus-terang dengan ucapan itu, dan siapa

yang bersembunyi di malam hari dan yang berjalan

(menampakkan diri) di siang hari," ia berkata, "Siapa yang

bersembunyi di rumahnya dan siapa yang berjalan pada siang

hari. Allah Maha mengetatrui semuanya."374

20266. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

mengenai firman Allah, .* |ii i3 3;i1 7l # kXA
"Sama saja (bagi Tuhan), siapa diantaramu yang

merahasiakan ucapannya, dan siapa yang berterus-terang

dengan ucapan itu." la berkata, "Yang diratrasiakan dan yang

terang-terangan bagi-Nya, sama saja." ,frt, +X, i #3
z#\$16 "Dan siapa yang bersembunyi di malam hari dan

yang berjalan (menampakJran diri) di siang hari." Ia berkata"

"Yang bersembunyi di rumahnya dan berusaha tidak

diketahui siapa pun, serta yang keluar rumah pada siang hari,

bagi-Nya sama saja. "375

20267. ...ia berkata: Al Harndani menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syuraik menceritakan kepada kami dari Khushaif,

t'o lbid
3" Ibnu Katsir dalam tafsir (8/l l4).
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mengenai firman Allah, ,frt, *jJ, "Dan siapa yang

bersetnbunyi di malam hori," ia berkata, "Orang yang

bersembunyi melakukan maksiat." #\ L.#t "Dan yang

berjalan (menampalckan diri) di siang hari." Ia berkat4

"Nampak pada siang hari.u376

20268. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, mengenai firman Allah, kX;
.* ii.i J3 l;ii 'A J "Sama saia (bagi Tuhan), siapa

diantaramu yang merahasialan ucapannya, dan siapa yang

berterus-terang dengan ucapan itu." Maksudnya, semua itu

di sisi-Nya sam4 dan yang tersembunyi bagi-Nya jelas.

Firman Allah, tQ\ L.r.6 sit, i;* ; #3 "Dan siapa

yang bersembunyi di malam hari dan yang berjalan

(menampakknn diri) di siang hari." Maksudnya adalah dalam

gelapnya malam. Sarib di sini maknanya jelas pada siang

huri.stt

20269. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Syuraik

menceritakan kepada kami dari Khushaif, dari Mujahid dan

Ikrirnah, mengenai firman /.Jrlah, )-(P\ L.).lA) "Dan yang

berjalan (menampakkan diri) di siang hari," ia berkata,

"Jelas pada siang hari.u378

376 fbnu Abi Hatim dalam tafsir (7D229) dari Mujahid, serta Ibnu lavzi dalam Zad
Al Masir (4/310) tanpa sanad.

377 lbnu Abi Hatim dalam tafsir (7D228,2229).
378 lbnu Abi Hatim dalam tafsir (7D229),Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (41310),

dan Ibnu Athiyah dalarn Al Muharrar Al Wajiz (3/299).
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Kay i;r datam ayat, ,i-ri-:l ; $.* G b13 3;ii jC I
.Hb y*g pertama berkedudukan marfu' dengan adanya kata,r(..-olju , yang kedua di-athof_kan pada yang pertam4 dan yang
ketiga di-athaf-kanpada yang kedua.

ooo

{'ifr 6L"Jl j A iirlrz-+# ry ;.i *,i W 5
5 

"i 
i6 q) 

",1",{1it 
;i}$6 -$;t yw fF r-h6 #
)\c4;4.t6

uBa'" morwsia ada matail<at.malail<nt yang selalu
mengilutinyabugilira*, di rntta dorl dibelit m.gnya,

mqel<a menjagmrya atas perintah Allah. Seszngzhnya
Allah tiilak mqttbah r<eada$r sesu,,,,,r r<MrJ sehinggEa
rruiel<a mmrbahl<eadailrJ y,,ng 

"da 
p"do diri mqer<n

seniliri- Da, apabila y'dlah menghetrdaki r<ebwar<arJ
tuhadap sezua/;rtl<aum, mot<f,tak adayang dopu

mawlalurya; dmr sel<ari-rcari tak aitn pelhdunglagi m.qerrn
selain Dltr'.u

(Qs. Ar.Ra'd [l3J: ll)

Abu Ja'far berkata: Ahli takwil berbeda pendapat mengenai
penakwilan ayat tersebut.

Sebagian berpendapat batrwa maknanya adalah, A,ah swr
memiliki malaikat-malaikat yang selalu mengikuti. Mereka
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mengatakan bahwa hunrf fta dalam kata J berfungsi untuk

menyebutkan nama Allah, dan yang dimaksud mu'aqqibar adalatr yang

mengukuti manusia, yaitu mdaikat-malaikat malam yang naik ke

langit pada siang haxi, diikuti oleh malaikat-malaikat yang bertugas

pada siang hari, dan tatkala siang telah usai, malaikat-malaikat siang

akan naik, yang diikuti dengan turunnya malaikat-malaikat malam.

Mereka menyatakan bahwa dikatakan -il layaknya a*fi
yaitu bentuk jamak dari dlL. Ia adalah mudzakkar, bukan mu'annats.

Kata tunggalnya adalah 1.2 dan bentuk jamaknya adalah 4,
kemudian jamak itu dijamakkan lagi, sehingga menja di c) j;,1,

sebagaiman akata * ofrL dan p>rj I i>\e ), ymg dijamakkan

dari kata ,SG:.

Firman Allah, +iLUn'iq.U "Di mula dan di

belalrangnya. " Maksud ni,;.U adalatr dari hadapan orang yang

bersembunyi pada malam hari dan berjalan pada siang hari Maksud

.*6 adalatr dari arah belakangnya. Mereka yang berpendapat

demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

20270. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Manshur,

yaitu Ibnu Zadzat, dari Al Hasan, mengenai firman-Nya d
-* U ,l:i *.'n W "Bagi manusia ada malaikat-

malaiknt yang selalu mengihttinya bergiliran, di mula dan di

belakangnya," ia berkata, "Paxa malaikat. "379

3D Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al Uyun QlgS).
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20271. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibratrim bin
Abdussalam bin Shalih Al Qusyairi meriwayatkan kepada

kami, ia berkata: Ali bin Jarir meriwayatkan kepada kami

dari Hammad bin Salamatr, dari Abdul Hamid bin Ja'far, dari

Kinanah Al Adawi, ia berkata, "I-Jtsman bin Affan masuk

menemui Rasulullatr SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah,

beritahukanlah kepadaku jumlatr malaikat yang bersama

seorang hamba?'

Rasulullah SAW lalu bersabd4

n 1. tc ( .t.

'k glt & ,yl fi clcJ:,r:i".; J"'A#- J& irL
, , ala c .

JE -^r* :tV ttLr tlp * *',;*rip,;ri.lr
lij ,y ,JG r*3r :i;At 

'b ,s;nJ. Jtlitr ,b ,srit

ht atrl :-3r 4 ,ju 6At ju 6ti l|+rr-: i,t jzi-;-

i -l- tq i;Wt,yfi,A *,) Ui ",i-t,'A,:+
,r'-* i'U ggJ,, ,ry *;;;1, 1,$eW-E 'hr

4# ry ri$ *.'n Wd'hr Ji,tt 4; ;3
tiy ,i!;;7rt e "4C il;; ,';fi J b fr,rL-L

gKJ.r. ;# )t *'ofrl sy, ;di, i;,;bt;
i*, ,f.L.7 ei),:dr'yttl;f' ybfi'r)'.!:,t 

"tb* pgt;, {4 G'pt': -^\it t+ v ar; j, "f.u
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k;y; tjrt
-;<lt', 6y

)6u..A,

& I>cf i;* :r# ,i))fr
tql ,.f61 -$N e,Ifir

JL tg{, ;t'tb ,i'jii L,6t'Fu,i*''

"seorang malaikat di sisi lcananmu untuk (mencatat)

lrebailran-lrcbaikanmu, dan ia meniadi peniaga terhadap

malailrat yang di sisi kiri. Apabila knmu melahtknn satu

lrebailran maka akan dicatat sepuluh kali lipat, dan apabila

lramu melahtkan lceburukan maka malaikat yang di sisi kiri

berlrata lrcpada yang di sisi kanan, 'Tulislah'. Ia menjawab,

'Tidalc, barangkali saja dia alan meminta ampun dan

bertobat'. Apabila malaikat itu telah mengatakannya

sebanyak tiga lrali, maka ia berkata, 'Baiklah, tulislah,

semoga Attah lekas menytdahkan kita darinya. Sungguh, ia

teman yang buruk Alangluh sedikit muraqabahnya

(pengawasannya) terlwdap Allah. Alangkah sedikit rasa

malunyakepada kita'.

Allah berfirman, 'Tiada suatu ucapan pun yang

diucaplrannya melainlcan ada di dekatnya malaikat pengctwcts

yang selalu hadir'. (Qs. Qaaf [50]: 18) Dua malailcat di

hadapanmu dan di belalangmu.

Allah berfirman, 'Bagi manusia ada malaikat-malailat yang

selalu mengilattinya bergiliran, di muka dan di belaknngnya'

Merelra menjaganya atas perintah Allah'.

,|irk

,le;t ii

@
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Seorang malaikat memegang ubun-ubunmu, malu jika
engkau merendahkan hati lrarena Allah, ia aknn menganglut

(derajat)mu, sedangkan bila engkau berlaht sombong

lrcpada Allah, ia alan memusuhimu.

Ada malaikat di bibirmu, keduanya tidak menjagamu

melainkan bershalawat lepada Muhammad. Ada seorang

malailmt di mulutmu, ia tidak membiarkan ular masuk ke

dalam mulutmu. Juga ada dua malaikat di kedua matamu.

Itulah sepuluh malaikat pada setiap orang.

Malaikat-malaikat malam turun untuk menggantikan

malaikat-malaikat siang, (karena malaikat-malaikat malam

berbeda dengan malaikat-malaikat siang). kulah dua puluh

malaikat pada setiap orang. Iblis (menggoda) pada siang

hari dan analorya pada malam hari.'ts$0

20272. Al Hasan bin Mutrammad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syababatr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Warqa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, mengenai firman-Ny a .;itl ry n:i ,; 'n Uj;f ji
"Bagi manusia ada malaikat-malailcat yang selalu

mengihttinya bergiliran, di muka dan di belakangnya."

Maksudnya adalatr para malaikat. fi J a :;rthz-"Mereka
menj aganya atas perintah Allah.'ts8r

"o fbnu Katsir dalam tafsir (8/l 16), dan ia berkata, "Hadits ini sangat janggal
(shuib jiddan);'

3Er Mulahid dalam tafsir (hal. 405), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (3/98),
dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (41310).
Terdapal sgbur$ haditt s hahih yang'semakna dan berbuny i, "-3:fi,i'&,Jtfq
'...JLilt{ L-<rt6rJ$q yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam pembahasan
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20273. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

riwayat yang sama.382

20274. ...ia berkata: Amr bin Aun menceritakan kepada kami, ia
berkata: Husyaim mengabarkan kepada kami dari Abdul

Malik, dari Qais, dari Mujatrid, mengenai firman-Nya iA
fr)fri:$-6;i-*.vw "Bagt manusia ada malaikat-

malaikat yang selalu mengilattinya bergiliran, di muka dan di

belalangrrya, mereka menjaganya, " ia berkata, "Pada setiap

orang ada beberapa malaikat yang menjaganya atas perintah

Allah.*383

20275. ...ia berkata: Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami,

ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari

Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, b') ilj- 6.UW:i
';i J Afrt#..t8 "Bagi manusia ada malaikat-malaikat

yang selalu mengilafiirrya bergiliran, di muka dan di

belakangrrya, mereka menjaganya atas perintah Allah."

Maksudnya, mereka yang selalui mengikuti itu adalatr aris

perintatr Allah, dan mereka adalah para malaikat.38a

20276. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Israil, dari Sammak, dari

mengenai waktu-waktu shalat (555), Muslim dalam pembatrasan mengenai

masjid-masjid (210), dan Ahmad dalam Musnad (2/486).
3tz lbid.
,r, Ibid.

'e lbnu Abi Hatim dalam tafsir (7D232) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir
(4/3ro).
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Ikrimatr, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, A {rLr,i.
,Itl j "Mereka menjaganya atas perintah Allah," ia berkata,

"Para malaikat yang menjaganya dari hadapannya dan dari

belakangnya. Apabila ia meninggal dunia, maka mereka akan

meninggalkannya."3s5

20277. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz
menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan

kepada kami dari Simak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas,

mengenai firman-Ny a, i Ljz*-.oi:- U ;i- 6.';;U;; 5
)ifr J uBagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu

mengihttirrya bergiliran, di muka dan di belakangnya,

mereka menjaganya atas perintah Allah." Apabila ajalnya

telah tiba, maka mereka meninggalkannya.386

20278. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Ibrahim,

mengenai ayat ini, ia berkata, "Para malaikat penjaga."387

20279. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Su$an, dari Manshur, dari

Ibralrim, mengenai firman-Ny a, .si)L ry ni-,;.:i$ :i,
'itl J A frrtt ."Bagt manusia ada malaikat-malaikat yang
selalu mengihttirrya bergiliran, di muka dan di belakangnya,

mereka menjaganya atas perintah Allah," ia berkata, "Para
malaikat."388

,r5 lbid
'u lbid3] Ibnu ebi Hatim dalam tafsir Q2232).
"t Ibnu Abi Hatim dalam tafsir Qfn3^ dan Ibnu Athiyah dalam Al Muhwro Al

Wajiz (3130iJ).
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20280. Ahmad bin Hazim menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ya'la menceritakan kepada karni, ia berkata: Isma'il bin Abi
Khalid dari Abu Shahh, mengenai firman-Ny4 3 !# :i
"Bagi manusia ada malaikat-malaikat ydng selalu

mengilattinya bergilira4" ia berkata, "Malaikat-malaikat
malam bergiliran dengan malaikat-mataikat siang. "38e

20281. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami, dari Qatadatr, mengenai firman-Nya, U|;:i
.if 4 ni- 6.|l "Bagi manusia ada malaikat-malaikat
yang selalu mengilattinya bergiliran, di muks dan di
belakangnya. " Ini adalatr malaikat-malaikat malam yang

bergantian dengan malaikat-malaikat siang yang menjagamu.

Disebutkan kepada kami batrwa mereka bersama-sama

berkumpul pada shalat Ashar dan Subuh.

Dalam qira'at Ubai bin Ka'b berbunyi, i-Ji- ,y.'U Aqri 'i

lt it u u jir;_ #'u'+!;j}*
20282. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadatr, mengenai firman-Nya, 3 (,;: :n
.a. e I " ,rn ,it *.'$1"Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu

3" Ibid
'' Onuog yang menyebutkan qira'at semacam ini adalatr Abu Halyan dalan At

Bahr Al Muhith (61361), dan atso ini terdapat pada Al Mawardi dalam An-Nukat
wa Al Uyun (3198).
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mengihttinya bergiliran, di muka..." ia berkat4 "Para

malaikat yang senantiasa mengikutinya. "3e 
I

20283. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berbicara.

mengenai firman-Nya, 4iL u, ,j'i * U L(,i? :i "Bagi
manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengihttinya

bergiliran, di muka dan di belakangrrya..." ia berkat4 "Para

malaikat."

Ibnu Juraij mengatakan bahwa mu'aqqibar adalah para

malaikat yang bergiliran siang dan malam.

Telah sampai kepada kami batrwa Nabi SAW pernatr

bersabda,

rL:r D4 .r':t r>b ry'€* o:;rLJ-

"Merelra berhtmpul pada kalian, pada saat slwlat Ashar dan

Subuh."

Firman-Ny 
", 

f,rfii- "Mereka menjaganya. " ,; ii- * 'n
-^*"Ot muka dan di belakangnya."

Ibnu Juraij berkata, "Itu seperti firman-Nya, A )Vi ti; ,# ,t
'Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah

hiri'." (Qs. Qaaf [50]: 17)

3e' Abdnrrazzaq dalam tafsir (2D30) dan Al Marvzrdi dalam An-Nukat wa Al Uyan
(3/8e).
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Ia berkata lagi, "Malaikat yang menguus kebaikan-kebaikan

adalah malaikat yang di hadapannya, sedangkan yang mengurus

keburukan-keburukan adalah malaikat yang di belakangnya. Malaikat

yang di sisi kanannya menulis kebaikan-kebaikan, sedangkan malaikat

yang di sisi kirinya menulis keburukan-keburukan."3e2

20284. Sawwar bin Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Al Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia

berkata: Aku mendengar Al-Laits menceritakan dari Mujatrid,

ia berkata, "Tidak ada seorang hamba pun melainkan baginya

malaikat yang diwakilkan untuk menjaganya pada saat tidur

dan terjaga dari gangguan jin, manusia, dan binatang buas.

Tidaklah salah satu dari semua itu mendatanginya melainkan

malaikat itu akan berkata, '@ergilah) ke belakangmu'.

Kecuali sesuatu yang Allah izinkan, maka akan tetap

menimpanya.u3e3

20285. Muhammad bin Sad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknyq dari Ibnu Abbas, mengenai firman-

Nya, .+ii| ry ;';- *.U W fr "Bagi manusia ada

malaikat-malaikat yang selalu mengihttinya bergiliran, di

3e Penjelasan me.nggr-ra, taldri, badits ini telah berlalu, dan bagian awalnya
berbunyi,'...JJtt{ KDU '&,.t'tllUd,t atsar ini disebutkan oleh Al Baghawi dalam

Ma' alim At-fatail (3 /3 4l).
39 lbnu Jauzi dalam Zad Al Masir (41312) dan Ibnu Katsir dalam taftir (8/l 16).
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muka dan di belakangnya," ia berkata, "Maksudnya adalatr

para malaikat."394 (

Ada yang berpendapat batrwa yang dimaksud dengan

mu'aqqibaf dalam pembatrasan ini adalah penjaga yang selalu

mengikuti pemimpin. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

20286. Abu Hisyam Ar-Rifa'i menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ibnu Yaman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kalni dari Hubaib bin Abi Tsabit, dari

Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya d
.if ry ni- ,; 'n W "Bagi manusia ada malaikat-

malaikot yang selalu mengihttinya bergiliran, di muka dan di
belakangnya," ia berkata, "Itu adalah raja-raja di dunia yang

memiliki penj aga-penj aga. ''3e5

20287. Muhammad bin Sa'id menceritakan kepada}u, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaha ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-
Nya, -+rii w n'i ,i'i W ii "Brgt manusia ada

malaikat-malaikat yang selalu mengilaiinya bergiliran, di
muka dan di belakangnya," ia berkata, "Para sahabat yang

menjaganya dari syetan. "3e6

'* Ibnu Abi Hatim dalam tafsir Qfn3D dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir
(4t3to).

"t Ibnu Abi llatim dalam tafsir Qf223O), Al Mawardi dalam An-Nukat wa At Uyan

- - (3/98), dan Ibnu Jauzi dalam ZadAl Masir( Bll).
3% Ibtd
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20288. Muhammad bin Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Syarqi, ia

mendengar Ikrimah berbicara mengenai firman-Ny u 3 ii fr
+iL iry ni- 6.V "Bog, manusia ada malaikat-malaikat

yang selalu mengilafiinya bergiliran, di muka dan di

belakangnya," ia berkata, "Mereka adalah para pemimpirr.""'

20289. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Umar bin Nafi

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar

Ikrimatr berbicara mengenai firman-Nya n'i,;.UW 5
4rf 6 'Bagt manusia ada malaikat-malaiknt yang selalu

mengihttfuya bergiliran, di muka dan di belakangnya," ia

berkata, "Para penjaga dari arah depan dan belakangnyu.rr3eE

20290. Aku diceritakan dari Al Husain bin Al Faraj, ia berkata: Aku

mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhahhak berbicara mengenai firman-Ny4 ii-6.VI q: :i'
:5t j A fr'JLii- .# ,; "Bagi manusia ada malaikat-

malaikat yang selalu mengihttinya bergiliran, di muka dan di

belalrangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah," ia
berkata, "Ia adalah pemimpin yang selalu ddaga atas perintatr

Allah, dan mereka adalah kalangan musyrik."3ee

'' Ibno Abi Hatim dalam tafsir (7D230) dan Al Mawardi dalarn An-Nukat wa Al
Uyun(3198).

3et lbid
'' Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4t3ll).
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Abu Ja'far berkata: Di antara dua pendapat yang paling

layak dibenarkan adalah yang mengatakan bahwa huruf (dhamir) ha

dalam firman-Ny q W d kembali pada 11 yang terdapat dalam
a.

firman-Ny", ,E\ i;*, ; #3, dan para malaikat yang senantiasa

mengikutinya dari sisi depan dan belakangnya. Semuanya ditugaskan

untuk menjaganya, sebagaimana telah kami sebutkan sebelum ini.

Kami menyatakan bahwa pendapat itu yang paling tepat,

karena firman-Nyu,Lij1) d t"uit dekat kepada firman-Nyu, ; #3
+1t, +9, daripada harus dikembalikan kepada hal yang gaib.

Oleh karena itu, penyebutan tersebut lebih sesuai untuknya dan

maknanya pun lebih sesuai, dengan dalit firman Allah, {ifr '16 $L;

'i' "'i )d fi ,h"Don apabila Allah menghendaki keburukan

terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolalotya."

Merekalah yang dimaksud.

Itu karena Allah menyebutkan suatu kaum yang kerap

melakukan maksiat, mereka bersembunyi pada malam hari dan

berjalan pada siang hari. Mereka tidak dapat drjamah karena

senantiasa ddaga oleh para penjaga, dan orang-orang yang taat

terhalang untuk dapat menangkap mereka. Allah kemudian

mengabarkan batrwa apabila Dia menghendaki keburukan terhadap

suatu kaum, maka penjagaan yang mereka laktrkan tidak akan berguna

sama sekali, dan tidak akan dapat melindungi mereka.

Firman-Ny 
^, 

'ifi j a fr;Lhz "Mereks menjaganya atas

perintoh Allah." Para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan

huruf yang ada dalam ayat ini, sebagaimana perbedaan mereka dalam

menakwilkan firman-Ny a, W ii.
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Mereka yang berpendapat bahwa yang dimaksud mu'aqqibat

adalah para malaikat, menyatakan, "Yang menjaganya atas perintatr

Allah adalah para malaikat."

Adapun yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan

mu'aqqibar adalatr para penjaga dan algojo dari kalangan manusi4

menyatakan batrwa yang menjag{rya atas perintah Allah adala}r para

penjaga.

Para ulama juga berbeda pendapat mengenai makna firman-
Nyu, +11 J A"Atas perintah Allah."

Sebagian berpendapat, "Meqiaga mereka atas perintah Allah.'

Ada juga yang berpendapat, "Menjaganya atas perintah Allatr
dan dengan perintatr Allah.'

Ada yang berpendapat, "Yang menjaganya adalatr para

malaikat.' Serta mengaratrkan finnan-Nya, itl ,l "Perintah Allah,u
kepada makna batrwa penjagaan yang diperunhrkkan kepadanya

adalah berdasarkan perintatr Allah.

20291. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr
bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr

, menceritakan kepadaktr dari Ali, dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Nyq fi J a fr,jii- "Mereka menjaganya atas

perintah Allah," ia berkata, "Dengan izin Allatr." Mu'aqqibat

melaksanakan tugasnya berdasarkan perintatr Allah, dan

mereka adalah para malaikat.am

* Ibnu Abi Hatim dalam tafsir QD232), Al Mawardi dalam An-Nakat wa Al Uyun
(3/98), dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4/31 l).
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20292. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Atha bin Sa'ib, dari Said bin

Jubair, mengenai firman-Nya,'jfr j A Srfii- "Mereka

menjaganya atas perintah Allah," iaberkat4 "Para malaikat

penjaga, mereka menjaganya atas perintah Al1ah."40l

20293. Al Hasan bin Mutrammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdul Malik menceritakan kepadaku dari Ibnu

Ubaidillah, dari Mujahid, mengenai firman-Nya, VW{
fi i b :iti;f--* 6 ;li $. " o og manus i a ada mat aitrat-

malaikat yang selalu mengilattinya bergiliran, di muka dan di

belalangnya, mereka menjagarrya atas perintah Allah," ia
berkata, "Para malaikat peqiaga, mereka (melaksanakan

tugasnya berdasarkan) perintatr Allah. "402

20294. ...ia berkata: Ali (yaitu Ibnu Abdillatr bin Ja'far) menceritakan

kepada kami, ia berkata: Suffan menceritakan kepada kami

dari Amr, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Ny", U.l;;i
.r. e ? t
ij"- *.V"Bagt manusia ada malaikat-malaikat yang selalu

mengihttinya bergiliran, di mula." Maksudnya adalah para

pengawas. .ri, 6 "Dan di belalcangnya." Atas perintah

Allah. frJLiZ- " Mereka meni agarrya.'Ao3

20295. ...ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami dari

Sa'id, dari Qatadah, dari Al Janrd, dari Ibnu Abbas, mengenai

*' Ibid
o2 Muiahid dalam tafsir (hal. 405) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4l3ll).
03 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al (Dun (3/98) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al

Masir (4l3ll).
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firman-Ny", i'i6jiiti: A "Bagi manusia ada malaikat-

malaikat yang selalu mengihttinya bergiliran, di mula."

Maksudnya adalah pengawas. .# U "Dan di

belaknngnya."aM

20296. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan

kepada kami dari Khushaif, dari Mujahid, mengenai firman-

Nyu, 'ii j afrjii-.* 6;i- 6.VU# li "Bagi

manusia ada malaiknt-malaikat yang selalu mengihttinya

bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya

atas perintah Allah," ia berkata, "Yaitu para malaikat atas

perintatr Allah.'405

20297. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-

Nyu, 'i| J afr,JtLi- "Merelca meniaganya atas perintah

Allah," ia berkata *Yaitu para malaikat atas perintah

Allah."406

20298. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Ibrahim,

mengenai firman-Ny r" ALfr-.* :ry i'i1.i'n$ :X

;1fr j "Bagi mantuia ada malaikat-malaikat yang selalu

mengihttinya bergiliran, di muka dan di belakangrrya,

* Ibtd
o5 Mulatrid dalam tafsir (hal. 405) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4l3ll).
ffi Ibnu Abi Hatim dalam tafs'ir (7D232).
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mereka menjaganya atas perintah Allah," ia berkata, "Para

malaikat penjaga.'/o7

Pendapat yang menyatakan batrwa maksud ayat tersebut

adalah, mereka menjaganya dengan perintah Allah, menyebutkan

riwayat-riwayat berikut ini:

20299. Muhammad bin Abdul A'[a menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, mengenai firman-Nya, afrttli-
'ii j "Mereka menjaganya atas perintah Allah," ia berkata,

"Yakni dengan perintah Allatl."4o8

20300. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadah, mengenai firman-

Nyu, '+1i J afr9friz- "Mereka menjaganya atas perintah.,
Altah." Dalam sebagian qira'at dibaca etrt ;1. "dengan

perintah Allah".4oe

20301. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin

Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

mengabarkan kepada kami dari Abdul Malik, dari Qais, dari

Mujatrid, mengenai firman-Nya, .,iL 6 ii- 6.UW :i

e7 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al UWn (3199). Pada Ibnu Abi Hatim dalam
tafsirnya terdapat perkataan Ibrahim An-Nakha'i (7/2232), dan ia berasal dari
kalangan jin.

*t Abdurrazzaq dalam tafsir Q/230).@ Ibnu Athiyatr dalanAt Muharrs Al Waib (3/302).

Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ilcimah, dan Ja'far bin Muhammad,
membacanya is ;l-a,-ftWX-. Lihat Ibnu Halyan dalam Al Bahr At Muhith
(6i36r).
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"Bagi manusia ada malaikat-rnalaikat yang selalu

mengihttinya bergiliran, di muka dan di belakangnya," ia
berkata, "Pada setiap orang terdapat beberapa malaikat yang

menjaganya atas perintah Allah."4lo

Pendapat yang menyatakan bahwa "para penjaga itu adalatr

dari kalangan manusia" menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

20302. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepada kami, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-
Nyu, 'ii j afr,Jiz- "Mereka menjaganya atas perintah

Allah." Maksudny4 teman syetan yang menjadi penjaga

baginya, menjaganya dari mtrka dan belakang. Allatl
berfirman, "Mereka menjaganya atas perintah-Ku.

Sesungguhnya apabila Alar menghendaki kebunrkan pada

suatu kaum, maka tidak akan ada yang dapat menolaknya,

dan mereka tidak memiliki pelindung selain dLrr.rr4rl

20303. Abu Hurairatr Adh-Dhab'i menceritakan kepadaku, ia
berkata: Abu Qutaibah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Sa'id menceritakan kepada kami dari Syarqi, dari Ikrimah,
mengenai fi rman-Ny u, il lfr bfr$lhz- " Me r e ka me nj a gany a

atas perintah Allah," ia berkat4 "Paxa algojo."al2

Ada yang berpendapat batrwa maknanya adalah, mereka

menjaganya atas perintah Allah. Allah memerintahkan jin.

a'0 Mulatrid dalam tafsir (hal. a05).o" Ibnu Abi Hatim dalam tafsir Q nnq.n, Ibid
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Barangsiapa ingin menyakiti dan mencelakakannya sebelum datang

takdirnya, dan apabila telatr datang takdirnya, maka dibiarkan antara

yang satu dengan yang lain. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

20304. Abu Hurairatr Adh-Dhab'i menceritakan kepadaku, ia

berkata: Abu Daud menceritakan kepada kami, ia berkata:

Warqa menceritakan kepada kami dari Manshur, dari

Thalhah, dari Ibratrim, mengenai firman-Ny", g;;At $i,;<
"Mereka menjaganya atas perintah Allah," ia berkata, uDari

kalangan jirr.rr4l3

20305. Sawwar bin Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Al Mu'tamir menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku

mendengar Al-Laits menceritakan dari Mujahid, ia berkata,

"Tidak ada seorang hamba melainkan padanya terdapat

malaikat yang ditugasi menjaganya pada saat tidur dan

terjaga. Tidaklah dari bangsa jin, manusia, dan serangga yang

hendak mencelakakanny4 melainkan malaikat itu akan

berkata, 'Ke belakang', kecuali yang telatr Allah izinkan,

maka akan tetap menimpany^.n4l4

20306. Al Hasan bin Arafah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Isma'il bin Ayyasy menceritakan kepada kami dari

Muhammad bin Ziyad Al Alhani, dari Yazid bin Syuraih,

daxi Ka'b bin Al Ahbar, ia berkata, "Kalau saja nampak pada

{r3 lbnu Abi Hatim dalam tafsir (7D232) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir
(4t312).

t'n [bnu Janzi dalam Zad Al Masir (41312), Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarail
(3t341), dan Al Mawardi dalam An-Nulut wa Al Uyun (3199\.
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semua orang kemudahan dan kesedihan, niscaya semua itu
akan dapat dilihat oleh syetan-syetan. Kalau saja Allah tidak

menugaskan para malaikat untuk menjaga kalian pada saat

makan, minum, dan bersenggam4 maka kalian pasti dapat

disambar (oleh syetan)."4ls

20307. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Umaratr bin Abi
Hafshatr menceritakan kepada kami dari Abu Mujliz, ia

berkata, "Seseorang dari suku Marad datang kepada Ali RA
yang sedang shalat, kemudian berkata,'Berhati-hatilatr!

Seseorang dari Marad hendak membunuhmu'. Umar lalu

berkata, 'Sesungguhnya pada setiap orang terdapat dua

malaikat yang menjaganya dari sesuatu yang tidak

ditakdirkan atasnya. Namun apabila takdirnya telatr datang,

maka dipisahkan antara dia dengan penjaganyg. dan

sesungguhny a ajal itu merupakan benteng yang kokolrr. rr4 I 6

20308. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami dari Al
Hasan bin Dzakwan, dari Abu Ghalib, dari Abu Umamatr, ia

berkata, "Tidaklah seorang manusia melainkan ia bersama

malaikat yang menjagaoya, hingga ia diserahkan pada takdir
yang ditetapkan padanya. "al 

7

t" Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (41312) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-
Taruil (3/341).

o'! Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4t312) dan Ibnu Katsir dalam taftir (8/l lE).
ot7 Ibnu Katsir dalam tafsir (8/l t8).
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Ada yang berpendapat, "Maknanya adalah, mereka

menjaganya atas perintah Allah." Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

20309. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, mengenai firman-Nya, Ai',tfi?
XfiJ "Mereka meniaganya atas perintah Allah," ia berkata,

"Mereka memberi penjagaan kepadanya atas perintatr

Allah."4l8

Abu Ja'far berkata: Maksud Ibnu Juraij dengan ucapannya,

"Mereka dijaga oleh para malaikat yang ditugasi kepada manusia,"

yakni, menjaga kebaikan-kebaikannya dan keburukan-keburukannya,

dan itulatr yang dimaksud a/ mu'aqqibaf menurut kami, menjaga

manusia pada kebaikan-kebaikannya dan keburukan-keburukannya

atas perintatr Allah.

Abu Ja'far berkata: Berdasarkan pernyataan ini, maka

firman-Nya,'$l j a "Atas perintah Allah," harus bermakn4 para

malaikat penjaga itu (menjaga) atas perintah Allah, atau mereka

menjaga dengan perintah Altah. Huruf ha pada firman-Nya, f,tfitz
harus disatukan dan disebutkan, yaitu yang dimaksud adalatt

kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan, karena itu merupakan

kinayah untuk penyebutan apa "yang bersembunyi pada malam hari"

dan yang "berjalan pada siang hari.' Sesuatu yang bersembunyi pada

malam hari penyebutannya menempati khabar dari keburukan-

kebr:rukan dan kebaikan-kebaikan, sebagaimana dikatakan, ,li ,9;

nr8 Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarail (31341).
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Q-tii\ -,11 Af, A-(L "Dan tanyalah (penduduk) negeri yang kami

berada di situ, dan kafilah yang kami datang bersamanya...." (Qs.

Yuusuf |2]82)
Namun, Abdunahman bin Zudberpendapat mengenai hal ini

dengan sesuatu yang berbeda dari semuanya:

20310. Yunus menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara,

mengenai firman-Ny q tQ\Uf, Jfll, i;3,'i^ $3 "oo,
siapa yang bersemburryi di malam hari dan yang berjalan

(menampakknn diri) di siang hari," ia berkata: Amir bin

Thufail dan Arbad bin Rabi'ah datang kepada Rasulullatr

SAW, lalu berkata "Apa yang akan kau berikan kepadaku

jika aku mengikutimu?" Beliau menjawab, "Aht jadikan kau

seorang ksatria dan aht berikan seekor htda." Dia berkata,

"Tidak?u Beliau berkata, "Apa yang kau inginkan?" la
menjawab, uAku memiliki kawasan Timur dan kau

menguasai kawasan Barat." Beliau menjawab, "Tidak" Dia

berkata, "Bagiku Wabar dan bagimu Madar." Beliau berkata,

"Tidak" la berkata, 'Jika demikian maka aku akan

memenuhinya dengan pasukan berkuda dan pasukan pejalan

kaki.' Beliau berkat4 "Allah melarangmu melahtkan hal itu

demi dua suht qilah. " Maksud beliau adalah Aus dan

Khadraj.

Ibnu Zaid berkata: Keduanya lalu keluar, dan Amir berkata

kepada Arbad, "Kalau saja orang itu milik kita, maka kita

bisa saja merekayasa untuk membunuhnya, dan tidak ada

yang akan melawan, melainkan mereka akan rela untuk
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mendapatkan qishash. Mereka adalah kaum yang suka

berdamai dan tidak menyukai peperangan, apabila mereka

telatr mengetahui apa yang terjadi." Lalu yang lainnya

berkata, 'Jika kalian menghendaki, kalian berdua bisa

berkompromi." Namun ia berkata, .Kembalilatr, aku hanya

akan membuatnya sibuk dengan perdebatan. Ikuti saja dia

dari belakang dan tebaslah lehernya dengan pedang."

Keduanya pun hendak melaksanakan rencana itu. Salah

seorang dari keduanya berada di belakang Nabi SAW,

sedangkan yang satunya lagi berkata, "Ceritakanlah padaku

kisatr-kisatrmu." Beliau bertany4 "Apa yang kau bicaralmn?"

Dia berkata, "Qur'anmu." Ia pun selalu menentang beliau dan

sengaja memperlambat, hingga ia berkata, "Mengapa kau

berkeringat?" la menjawab, "Aku meletakkan tanganku di

gagang pedangku, namun ia menjadi kaku, sehingga aku

tidak dapat mengeluarkannya, tidak dapat menggesernya,

batrkan tidak dapat menggerakkannya. "

Ibnu Zud berkata: Keduanya pun pergi. Lalu tatkala

keduanya sampai di padang pasir, Sa'd bin Mu'adz dan Usaid

bin Hudhair mendengar hal itu, maka keduanya bergegas

hendak memukulnya, masing-masing telatr memegang

senjata dan panah yang ada pada mereka sambil menghunus

pedang. Keduanya berkata kepada Amir bin Thufail, "Wahai

picek, engkau mendatangi karni wahai Ablakh,4le wahai

orang-orang yang gegabatr! Engkaukatr yang

nre Ablalfi adalatr orang yang anglorh dan sangat berani melakukan kekejian. Lihat
Al-Lisan (entri: 6a la kha).
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mempersyaratkan kepada Rasulullah SAW? Kalau saja kau

tidak mendapatkan jaminan keamanan dari Rasulullah SAW,

niscaya kau tidak akan sampai ke rumahmu hingga kami

menebas lehermu, namun kau tidak akan dibiarkan!"

Orang yang paling keras di antara keduanya adalah Usaid bin

Hudhair, maka ditanyakan, "Siapakah orang ini?" Mereka

menjawab, "Usaid bin Hudhair." Ia lalu berkata, "Kalau saja

ayahnya masih hidup, ia tidak akan melakukan itu kepadaku."

Ia kemudian berkata kepada Arbad, "Pergilatr kau wahai

Arbad, ke daeratr bagian Udnah,420 dan aku akan menuju

Najd, Ialu kita mengumpulkan orang-orang dan bertemu di

sana."

Arbad pun pergi, dan tatkala sampai di Raqm, Allatt

mengirim awan musim panas yang menyimpan petir, dan

petir itu membakarnya.

Amir juga keluar, dan ketika sampai di sebuatr lembah yang

biasa disebut Al Jarir, Allah mengirim penyakin wabah tha'un

(lepra) kepadany4 sehingga ia pun berteriak-teriak, "Wahai

keluarga Amir, apakatr dengan penyakit seperti penyakit yang

menimpa seorang perawan kau hendak membunuhku? Wahai

kelaurga Amir, apakatr dengan penyakit seperti penyakit yang

menimpa seorang perawan kau hendak membunuhku?"

Kemudian kematian menjemputnya saat ia berada di rumah

Saluliyah (seorang perempuan dari kalangan bani Qais).

120 Udnah adalah nama sebuah daerah di Najd pada aratr lJtaru. Mu'jam Al Buldan
(4te0).
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Itulah firman Nrah,,.47fi J't:f;fi ?Jfi kf; "Sama

saja (bagi Tuhan), siapa diantaramu yang merahasiakan

ucapannya, dan siapa yang berterus-terang dengan ucapan

itu."

la membacanya sampai firman-Nya, frtfrf- "Mereka

menjaganya." Maksudnya, malaikat-malaikat yang selalu

mengikutinya bergiliran atas perintah Allah. Ini adalah pola

kalimat muqaddam (didahulukan) dan mu'aWtWtar

(diakhirkan). Bagi Rasulullatr SAW, terdapat malaikat-

malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di mtrka dan di

belakangny a, yatgmenjaga beliau atas perintah Allah.42l

Kemudian dikatakan kepada keduanya, li 'i-i- { '$ 5L
'&Y W e ,.*"sesungguhnya Atlah tidak merubah

lrcadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan

yang ada pada diri merelca sendiri." dan ia membaca hingga

firman-Nyu, *5- 6 q +;i 'e":t$i Alj "Dan Attah

melepaslran halilintar, lalu menimpalcannya kepada siapa

yang Dia kehendaH." Lalu melanjutkan bacaan hingga

firman-Ny a, Sli e$fr#ti€'Uj " Dan doa (ibadah) orang'

orang kafir itu, hanyalah sia-sia belaka."

Dikatakan: Lubaid bertutur mengenai saudaranya, Arbad,

sambil bercucuran ur mat4

,u\tjg(rr i'; J'.,1...y, ,i$t:frl ,-P ;*l

n2, lbnu Abi Hatim dalam tafsir (7D230-2232), Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir
(4l3ll) secara ringkas, dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (31342,343).
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m.i5t -)*ft?7- oru ..Jr{ brbr:'*"St n ^"
Abu Jarfar berkata: Pernyataan yang disampaikan oleh Ibnu

zud dalam menakwilkan ayat ini sangat jauh untuk disebut sebagai
takwil ayat, lantaran perbedaannya yang sangat jauh dari beberapa
penafsiran dari kalangan ahli takwil, sebagaimana telah kami
sebutkan. Di sini ia menjadikan huruf lza pada kalimat Wji untuk
menyebutkan Rasulullah sAw, padatral itu tidak pernatr disinggung
sama sekali pada ayat sebelum maupun sesudalrnya, kecuali ingin
dikembalikan kepada firman-Ny4 2t7 ;j ,9r; 3tf ;l -fr|

"sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan; dan bagi
tiap-tiap kaum ada orang yang memberi petunjzlc.,, Kemudian A
W "Bagt manusia ada malaikat-malaikat yang selalu
mengihttirrya bergiliran." Jika demikian yang ia maksud, maka itu
tidak tepat, karena ayat-ayatyang ada di antara dua ayat tersebut tidak
ada yang mengabarkan tentang Rasulullah SAW.

Jika demikian adanya, maka keberadaannya sebagai dhamir
yang kembali kepada;,r dalam firman-Ny4 S$g i;* ,i ;j"Oan
siapa yang bersembunyi di malam hori," adalatr lebih dekat, karena
ayat itu terletak sebelum ayat yang dimaksud, dan pemberitaannya

berisi tentang hal tersebut.

Jika demikian, maka takwil kalamnya adalah, sama sajq di
antara kalian watrai manusia" yang merahasiakan ucapannya atau yang

an Dtabait syair ini terdapat dalamAd-Diwan(hal.49) dari sebuah qasidahyang di
dalamnya ia memuji saudaranya, Arbad bin eais. Ia melantunlan ryui, y*g
redaksi awalnya yaitu:

**lt rtst\ AN, g.t,I gl;7i;rtjr..itt',r\6
Makna an-najud disini aAaah pahlawan yang penolong
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mengucapkannya secara terang-terangan, sama saja di sisi Allah, baik

yang menyembunyikan kefasikannya dan kemaksiatannya pada

gelapnya malam, maupun yang berjalan pada siang hari dengan

beberapa pengawal. Mereka terus mengikutinya dari kalangan yang

taat kepada Allah untuk menghalangi kemaksiatan-kemaksiatan yang

hendak ia lakukan, dan untuk ditegakkan hukuman padanya. Itulah

firman Allah, ;fi J A iirV "Merelca meniagarrya atas perintah

Allah.u

Firman Allah, t;-"1, U W g- ,"h ( TA- i liil, 5t-
"sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga

merelra merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri."

Maksudnya, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak akan

merubah kondisi kesehatan dan kenikmatan suatu kaum jika mereka

merubah keadaan yang ada pada diri mereka dengan perbuatan aniaya

dan permusuhan kepada sesamanyq sehingga hukuman-Nya menimpa

mereka dan perubahan pun terjadi.'

x'irman Allah, ';1i fi fi ,A)1i;$ $fi "Dan apabila

Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada

yang dapat menolalcnya." Dikatakan, "Jika Allah menghendaki untuk

menghancurkan dan menghinakan mereka yang bersembunyi dalam

melakukan maksiat pada gelapnya malam, atau melakukannya pada

siang hari. ii ii i3 "Mol- tak ada yang dapat menolalutya,"

walaupun ia memiliki pengawal-pengawal yang selalu menjaganya

dari perkara Allah.

Dikatakan, "Tidak ada yang dapat mencegatrnya selain Allah.'

Allah lalu berfirm^, )\ e 4i n ,t (, "Dan sekali-trali

tak ada pelindung bagi mereka selain Dia." Ia berkata "Tidak ada
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bagi orang-orang it'l." Dhamir g pada kata 2{) berfungsi untuk

menyebutkan orang-orang atau kaum yang dimaksud dalam firman-

Nya, Vi ,A {rt ;6 fl$ "Dan apabila Allah menghendaki

lreburulran terhadap sesuatu kaum." Jadi, selain Allah tidak ada yang

dapat melindungi.

15 e "Tak ada pelindung," maksudnya adalah tidak ada

pelindung yang dapat memperbaiki keadaan mereka dan menepis

hukuman yang ditimpakan atas mereka.

Sebagian ahli batrasa Arab berpendapat batrwa keburukan (li)
artinya adalah 1i3lii1 kehancuran. Mereka berkata, "Penyakit kusta,

kebutaan, dan bencana besar, termasuk dalam kategori keburukan

(lr-) V*g dibaca dhammah hunrf awalnya, dan jika huruf awalnya

dibaca fathah maka ia menjadi mashdar dari kata b.ii. Contohnya

adalah perkataan ,t, ht.
Ahli batrasa Arab berbeda pendapat tentang makna fiiman-

Nyu, :F! $.t(t S$9 ,;;U, ; i;3 "Dan siapa yang bersembunyi

di malam hari dan yang berjalan (menampakkan diri) di siang hori."

Sebagian ahli natrwu Bashrah berkata: Makna frman-Nya drij

J4\ F:' 'j "Dan siapa yang bersembunyi di malam hari," yutl
yang mnncul pada malam hari, dari perkataan mereka, ti1 ,$ll'r*;
'8fr1,0" atau seperti perkataan Imur'ul Qais berikut ini:

;g;rl',+'-;)llkb :X'lit!"sr tt!"k o$f)

t' Al Farra' Mm Ma'ani Al Qt'anQl60).
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"Jika kalian menyembunyikan obat, maka kami tidak
menampalrJrannya, dan jika lralian membangkitlmn perang, maka kami

tidak akan tinggal diam.'Aza

Ia berkata: Ayatua*iif i;St "Aht merahasiapon (waldunya)."

(Qs. Thaahaa [20): 15) dibaca dengan makna t '^'],1

"menampakkannya".

Ia berkata, tentang firman-Ny4 )6\b.rF, "Dan yang

berjalan (menampalckan diri) di siang hari," bahwa kata"qlv artinya

Ltjt;i'\arrrg bersembtrryi", seakan-akan ia mengarahkan maknanya

menjadi, ia bersembunyi pada siang hari.

Sebagian atrli nahwu Bashratr dan Kufah berpendapat bahwa

maknanya adalatr orang yang bersembunyi, yakni menutup diri pada

malam hari dengan cara bersembunyr. Sedangkan makna lQ\L.16
adalatr pergi pada siang hari, dari perkataan, grtjt j\*!'t *ia* ito
berarti pergi dan keluar menuju tempat penggembalaan.

Dikatakan 9t:t-tiu.7:)q ,#\q':|Jr L!. fut surub
digunakan jika keluar pada malam hari, sedangkan Y,ata suruh

digunakan jika keluar pada siang hari.

Mereka juga berbeda pendapat tentang ta'nits kata'e,$;i, yaitu

sifat bukan untuk perempuan.

124 Brlil ini terdapat dalamAd-Dtwan(8s) dari qasidahyang berjudut jttdrpu
tU,y^gberisi ancaman bani Asad. Redalqi awalgya yairu:

ttJ $'rN, eoi *ryu.ottSiiurt
Adapun bait yang menjadi bukti, sehingga riiryayatnya berbeda-beda dalan Ad-
Diwan adalah:

ia t qi, tl,',.r'ott *J titltr ryltt'o$
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Sebagian atrli natrwu Bashrah berpendapat batrwa !Ty"
tu'nrts adalah karena jumlatr yang banyak, seperti z;.L-ti dan UIi,
kemudian di-mudzakkar-kan karena maknanya adalah laki-laki,

sehingga dikatakan ffiblt;-.

Sebagian atrli nafuwu Kufah berpendapat batrwa ia adalah W
'z-i;i, kemudian dijamakkan menjadi U' ii.Ia merupakan bentuk

jarnak dari kata jamak, kemudian dikatakan 'St{$J- karena untuk

malaikat.a2s

Kami telah memberikan pendapat tentang makna

kalimatlu-i3u.,4;tiltj pu gir;;t. Adapun yang kami jelaskan dari

para ahli natrwu Bashratr tentang hal itu, hanyalah salatr satu pendapat,

meskipun hal itu dalam bahasa Arab terdapat segi pertentangan

dengan pendapat para ahli takwil, dan bukti kekeliruan pendapatnya

adalatr menyimpangnya dari pendapat jumhur. Adapun tentang kata

'cr;riadalatr batrwa l;r;S dalam batrasa Arab berarti kembati setelah

memulai, dan kembali kepada sesuatu setelah berpaling darinya,

diantaranya firman Allah, .#rj$i tt "Larilah ia berbatik kc

belakang tanpa menoleh." (Qs. An-Naml [27]: 10) Yakni pulang

kembali. Juga seperti pernyataan Salamatr bin Jandal berikut ini:425

a27..ff1 :T,} *.ilt ; e*', e:6 ,t,pt ei;

n25 Abu Hayyan dalamAl Bahr At Muhith(61360).
426 Salamah bin Jandal bin Abdi Amr dari bani Ka'b bin Sa'd At-Taimi Abu Malik.

Ia seorang.penyair Jahiliyah dari Hijaz. Dalam syainrya terdapat hikmatr dan
kebaikan. Ia termasuk orang yang kerap menyebutkan perihal kuda. Mayoritas
sejarawan menyebutkan bahwa ia pernah hidup semasa dengan Amr bin Kaltsum
(wafat 23W600 M). Lihatll Alan(31106).

427 Baitini terdapat pada Ibnu Athiyah dalamAl Muharrar Al llajiz (3/301), dengan
riwayat:
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Maksudnya, mereka kembali pada peperangan kedua.

Juga seperti perkataan Tharfah berikut ini:

';*7hr'# ':rG'#*u,
"Aht telah mencela kalian, malca knlian kembati dengan dosa tanpa

kcpahitan.'428

Maksud pernyataan 'i3 adalah lJJ4"kembali", dan kami
mendatangkan ta'nits, yang merupakan sifat pengawal yang

mengawal ]tipr,,. itil tt PurAU#ir karena maksudnya adalah "u*i
1 ii "penjaga yang mengawal". Kemudian yutui-Ji dijamakkan,
sehingga-menjadi aq;i.Itu adalah bentuk jarnak dari bentuk jarnak

kata'+'ti.'+'r'i.Bentuk tunggalnya yuar'tj;l, seperti dikatakan
berikut ini:

;M,L *Uti ...a6:rSt:lr G'fr &
"Sehingga kamu bepergian dan bergerakpada tengah hari,

orangyang dizhalimi itu mencari haknya kcpada pengawal.,A2e

eg{5 e.ti.;t; *Llr S h"r irrriT J,k-lt tS,
"" B-ui\ini lerdapat dalam Ad-biwan (59), dalant' qastdah yang Lerjudul clill rt.,j,,t

4li 4- gasiaan ini menjelaskan tentang keadaannya, perpindatrannyiian
kecintiannya kepadapegeri. Redaksi awalnya yaitu:

Z,tet:t'; ,#n"E\W'
"' Bait syair ini terd6pat dalam Ad-Diwan (100) dari qasidah yang ia tujukan

kepada RasulullatrsAW saat beliau mendatgPginya. Redaksi _awalnya yaitu:
Jj\t , €.d b 6? WlSt -* 6-'t)€l

*t *',p, rt 4i si +V ai-irrla$ !6

-
l-319j-
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Katz'ctriiadalah bentuk jarnak. Kemudian dikatakan'^ljfii-,

sehingga menjawab berita kepada penyebutan ,tfltdan lriiir.

Para ahli bahasa Arab berbeda pendapat tentang makna

firman-Nya, S J AXfr- "Mereka menjaganya atas perintah

Allah."

Sebagian atrli natrwu Kufah berpendapat bahwa maknanya

adalah, l-.t{.t lt ft',?r'-Wi d "Iu *"*iliki penjaga atas perinta}r

Allah dan izin-Nya", dan bukan ketetapan-Nya, akan tetapi adalatt

masalah mendahulukan dan mengaktrirkan. Maksudnya adalah,

mereka menjaganya atas perintah dan izin Allatr, seperti kamu

mengatakan kepada seseorang, "Aku memenuhi undanganmu

kepadaku, dan dengan undanganmu kepadaku."

Sebagian ahli nahwu Bashratr berpendapat batrwa maknanya

adalah ,iirr if i;'af;brt;-sebagaimana perkataan mereka, Lh'n firl
f f o:t f f C d,t-s .?F tf t.

Kami telatr tunjukkan sebelumnya bahwa takwil yang paling

utama mengenai fi ,1b'i:r,rbri- "Mereka menjaganya atas perintah

Allah," adalatr sifat menjaga FU! ,;a*ll, dan ia menjaganya

berdasarkan dugaan batrwa ia menjalankan perintah Allah. Kemudian

Allah SWT memberitatrukan bahwa penjagaannya sama sekali tidak

berarti jika telatr datang ketetapan-Nya. Allah kemudian berfirman,

)5 e ai4,IVt't"; St:; r,tr,|if;tlr''6 "Dan apabila Allah
menghendaH kcburukan terhadap sesuatu kaum, mala tak ada yang

dapat menolabtya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka

selain Dia."

ooo
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-lt3l t$j 6:r, 611- 42fi Hciti i
Ai-; 4U+ ;rtK$fi .r+3,3J1i &3
i*. 6 fs O <,b4 ;r, 111 6 q. 16'6"j:zti

@or$
*Dialah Tuhan yang menper:lilwtlwrr kilat lepadmw unfl,tk
merimbullrarr l<etalcuttn dm lwapan, dtrJ Dia mengodalwt

dwcm mendung. Dan g.fi'uh itubertasbih ilmgarJ mern$i
dJloh, (denikian fria) Wa nwlail<at l,arenf, tokut lnpada.

Nyo,, il*n AJ;ldh melepasl<mt halilinur, lalu rnenimpalcarmya
lnp ada si@ a y mtg Dilr l<ehmdaki, iIfrrJ mq el<a bqb antah.
bantahm tentang Allah, dmAuihhTuhnnYmrg Maha

li.rr.as silsa.,Nyc."

(Qs. Ar.Ra'd [13]: l2.l3l

Abu Ja'far berkata: Maksud finnan-Nya" 'p;-ufii i
4fri "Dialah Tuhan yang memperlihatkan kilat kepadamu," adalah,

Tutran memperlihatkan kilat kepada hamba-hamba-Nya.

Firman-Nyrr'# "Dialah" adalah binayah dari nama Allah,
dan kami telatr menjelaskan malcna kilat sebelumny4 beserta

perbedaan pendapat para atrli takwil mengenai hal ini.

Fiman-Nyr, ,i? "(Jntuk menimbulkan kctahttan," yakni

menimbulkan rasa takut bagi orang yang bepergian akan terluka

dalarn perjalanannya, hal ini karena kilat di sini adalah air,

sebagaimana riwayat berikut ini:

Jtirl
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20311. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hajjaj

mceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad menceritakan

kepada kami, ia berkata: Musa bin Salim Abu Jatrdham,

(satraya Ibnu Abbas) mengabarkan kepada kami,.ia berkata:

Ibnu Abbas menulis kepada Abu Al Jild, yang bertanya

tentang kata'9It. Ia menj awab, "Artinya air. rr43o

Firman-Nya,ti-b1 "Dan horapan," ia berkata, "Harapan bagi

orang yang tinggal di rumah akan turumya hujan, sehingga bisa

dimanfaatkan." Sebagaimana riwayat:

20312. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nyq ,t$t;
433tSF jifr'Hj- "Diatah ruhan . yans

memperlihatkan kilat kcpadamu untuk menimbulkan

kctahttan don lurapur," ia berkata, "Menimbulkan
ketakutan bagi musafir dalam perjalanannya, karena thawatir
akan melukai dan mencederainy4 serta menimbulkan

harapan bagi orang yang tinggal di rumah, sehingga ia
mangharapkan berkatr dan manfaatny4 serta berharap pada

rcz.eki Allah.un3r

20313. Mrfiammad bin AMil A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatada[ tentang firman-Ny a, Jii wiV
"Untuk menimbulkan kctahttan dan harapan." Maksudnya

tlo tb.u Athiyah dalan At Muhsro Al Wajiz (3t303).t" AI Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (:lfOO) dan Ibnu Jauzi dalam Zad At
Masir (41313).
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adalah menimbulkan ketaktrtan bagi orang yang bepergian

dan menimbulkan harapan bagi orang yang tinggal di
rumah.a32

Fiman-Nya, Jvrl4tjJli;{ij,Oan Dia mengadatran

aryan mendung." Awan mendt'ng dicerai-beraikan dengan hujan,
sehingga Dia menciptakannya. Dikatakan, ol:t-;.| ri1i',r;"J.lr',iir f :tf.
Meskipun kata "mega" di sini bentuknya tungg;, tetapi ia adalatr

bentuk jamak yang bentuk tunggalnya adalah "z;,t;,:",. Oleh karena itu,
firman-Nya berbunyi j, ,itt, sehingga kata sifatnya dengan bentuk
jamak juga. Seandainya ayat tersebut berbunyi J;ilt qU'Jt maka

diboletrkan, dan itu merupakan bentuk tunggal dari kata ..;ter-Jt,
sebagaimana dikatakan, olii #i'AKJI+gii "yaitu Tuhan
yang menjadikan untubnu api furi kayt yang hijau.,, (es. yaasiin

[36]:80).

Pendapat kami mengenai hal ini sama dengan pendapat para

ahli takwil. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

20314. AI Hasan bin Mtrharnmad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syababatr menceritakan kepada karni, ia berkata:

Warqa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari
Mujatrid, tentang firman-Nya, 3f,!j1 4At?$_:"Dan Dia
mengadalwn &ryan mendung," ia berkata, ',Yang di dalamnya

terdapat air.*433

t3' Abdurrazzaq dalaur tafsir QBI)dan Ibnu Jauzi dalam zad At Masir (41313).
"' Mujahid dalam tafsir (405), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (3/100),

dan Ibnu Athiyah dalamAl Mahoru Al Wajiz (31303).
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20315. Muharnmad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,

riwayat yang sama.a3a

20316. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,

riwayat yang sama.a35

20317. ...ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullah menceritakan kepada kami dari W*qq dari Ibnu

Abi Najih, dari Mujahid, riwayat yang sama.o36

20318. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman-Nya,

3ql4l3l'r$: "Dan Dia mengadakan (Nan mendung,"

ia berkata, "Yang di dalarnnya terdapat air.,437

Firman-Nya. .9;2,ifj'Gry, "Dan guruh rtu bertasbih

dengan memuji Allah." Abu Ja'far berkata, "Kami telah menjelaskan

makna irilt sebelumnya, sehingga tidak perlu diulang lagi di sini.

Disebutkan batrwa Rasulullah SAW jika mendengar suara

guruh maka beliau berdoa. Sebagaimana riwayat-riwayat berikut ini:

,r. Ibidt" Ibid
t36 Mulahid dalam tafsir (405) dan Al Mawardi dalam An-Nukar wa Al Uyun

(3/100).
o, Ibid
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20319. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Katsir bin Hisyam menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Telah

sampai kepada kami batrwa jikaNabi SAW mendengar suara

guruh yang hebat maka beliau berdoa,

u; * 4vs**:t& W rj;fiL. ul* v iijlr
"Wahai Tuhanht, irrWrO Engkau Ounun kami dengan

murka-Mu, janganlah menghancurkan kami dengan adzab-

Mu, dan ampunilah lami sebelum itu.'A3E

20320. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil

menceritakan kepada dari bapakny4 dari seseorang, dari Abu
Hurairah 

-secara 
mafu'- bahwa jika ia mendengar suara

- guruh maka ia benrcap,

#;4"A:St?J_u o*
zY

"Maha Suci Dzat yang guruh bertasbih dengan memuji-

Nya.'n"

20321. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Mus'idah bin Al Yasa' Al Bahili menceritakan

kepada kami dari Ja'far bin Muhammad, dari bapaknya, dari

Ali RA, batrwa jika ia mendengar suara guruh maka ia

a3t 1g Ahmad dalarr- Musnad (2/100,101), Al Baihaqi dalarn Sunan Al Kubra
(3 / 3 62), dan Ath-Thabrani dalam Al Mu'j am Al Kabir Ql 3 I 8, no. I 323 0).

n3e As-suyuthi dalam Ad-Dwr At Mantsur (4t623),ketika menyebutkan bahwa Abu
Hurairah meriwayatkannya secara mrfu', kemudian ia menisbatkannya kepada
Ibnu Mardawaih dan Ibnu Katsir dalanr t^tsir (81122).
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berucap, 'J'r** 6$iv.? "Maha Suci Dzat yang engkau

(wahai guruh) bertasbih pada-Nya. "*0

20322. ...Isma'il bin Ulalyah menceritakan kepada kami dari Al
Hakam bin Aban, dari Ikrimatr, dari Ibnu Abbas, bahwa jika
ia mendengar suara guruh maka ia berucap, 'r*3 rsit ot;*
ii "Matra Suci Dzat yang engkau (wahai guruh) bertasbih

kepada-Nya."{t

20323. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'la bin Al
Harits menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar

Abu Shakhratr menceritakan dari Al Aswad bin Yazid, bahwa

jika ia mendengar guruh maka ia berucap, 'n'r*b ,,t;n't ot;:)
"Maha Suci Dzat yang engkau (wahai guruh) bertasbih pada-

Nya.u Atau 91; n'i<*J5 1fu'rb:Jt C;;',i oc& "Maha

Suci Dzat yang guruh bertasbih dengan memuji-Nya.

Demikian pula para malaikat, karena tahtt kepada-Nya.'*'

20324. ...Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Ulayyah menceritakan kepada kami dari Ibnu Thawus, dari

bapaknya dan Abdul Karim, dari Thawus, bahwa jika ia

mendengar guruh maka ia berucap, 'n'r** q$ o* uMaha

Suci Dzat yang engkau (watrai guruh) bertasbih pada-Nya."{3

20325. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

m lbnu Athiyah dalam Al Muharro Al Vajb (31303).*' As-suyrttri dalam Ad-Dun Al Matsur (UAZ\ dan Ibnu Katsir dalam tafsir
(8n22).*' Ibnu Katsir dalam tafsir (8/122).*' Ibtd
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kepada kami dari Maisarah, dari Al Attza'i, ia berkata: Ibnu

Abi Zakaia berkata, "Barangsiapa ketika mendengar guruh

membaca, 9*..),hr 3ti- "Maha Suci Allah dan dengan

memuji-Ny4" maka ia tidak akan terkena petir.4

Makna firman-Ny4 -tllilSi'C'$ "Dan gtruh itu

bertasbih dengan memuji Allah," adalah, petir mengagungkan dan

memuliakan Allah, sehingga ia memuji-Nya dengan sifat-sifat-Nyq

dan menyucikan-Nya dari yang dinisbatkan kepada-Nya oleh orang-

orang musyrik dan yang dianggap oleh mereka memiliki teman dan

anak. Tuhan kami Maha Luhru dan Maha Suci.

Firman-Nya, .$+ i "Karena tahtt kepada-Nya. " Allatl

berfimran, "Paxa malaikat bertasbih kepada Allah karena takut

kepada-Nya dan sangat ketakutan kepada-Nya."

Adapun firman-Ny4 {Ai,-i144;i',yfri Aii "Dan

Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakanrUy kcpada siapa yang

Dia lrchendaki," telatr kami jelaskan makna lirt-b sebelumnya,

sehingga tidak perlu diulang lagi di sini. Kami juga telah

menyebutkan beberapa riwayat yang terkait dengannya.

Para atrli takwil berbeda pendapat tentang siapa ayat ini

diturunkan.

Sebagian berpendapat bahwa ayat ini diturunkan mengenai

salatr seorang kafir yang mengingat Allah lalu menyucikan-Nya

dengan sesuatu yang tidak layak bagi-Nya, maka Dia mengirim petir

yang membinasakannya. Mereka yang menyatakan pendapat ini

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

s Ibnu Athiyatr dalam Al Muhsro Al Waib (31303), As-Suyuthi dalam Ad-Dan
Al Mantsur (41624), dan Ibnu Katsir dalam tafsir (E/122).
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20326. A1 Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Affan menceritakan kepada kami, ia berkata: Aban

bin Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Imran

Al Juni menceritakan kepada kami dari Abdunatrman bin

Shuhar Al Abdi, batrwa Nabi sAw diutus kepada orang-

orang sombong yang menyeru kepadanya, "Apakah kalian

melihat Tutran kalian? Apakatr ia emas? Apakatr ia perak?

Atau ia mutiara?'Ketika ia sedang berdebat dengan merek4

tiba-tiba Allah mengutus awan dan mengeluarkan guruh.

Allah lalu mengutus halilintar, maka ia menyambar batok

kepalanya. Allah kemudian menunrnkan ayat, 'sei$i A;-;
)q i# 'fi fi o<.,J{i'firt1ii q4'}i "Do,

Altah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kcpada

siapa yang Dia kchendaki, dan mereka berbantah-bantalwn

tentang Allah dan Dialah Tuhan Yang Maha keras siksa-

Nya.'*"

20327. Al Mutsanna menceritakan kepadaku" ia berkata: Ishaq bin

Sulaiman menceritakan kepada kalni dari Abu Bakar bin

Ayyasy, dad Al-Laits, daxi Mujatrid, ia berkata: Seorang

Yafiudi mendatangi Nabi sAW, lalu berkata, "ceritakan

kepadalor tentang Tutranmu, terbuat dari apakatr Diq mutiara

atau batu mulia?u Lalu datanglatr halilintar dan

membinasakannya. Allah kemudian menurunkan 
"yut Li-ii

)q i*';' $ O<,J+{i-{rr{5-i 4"*;i'e:Ai
"Dan Allah melepashan lulilintm, lalu menimpakawtya

kcpada siapo yang Dia kchendaki, dan mereka berbantah-

.5 Al Haitsami dalam Maima' Az-Zawa'id (7142) dan Ibnu Jauzi dalam zad Al
Masir(4R15).
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bantahan tentang Allah, dan Dialah Tuhan Yang Maha

Keras silaa-Nya.'M

20328. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hamani

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar bin

Ayyasy menceritakan kepada kami dari Al-Laits, dari

Mujahid, riwayat yang sama.{'

20329. ...ia berkata: Ishaq menceritakan kepada karni, ia berkata:

Abdullah bin Hasyim menceritakan kepada kami, ia berkata:

Saif menceritakan kepada kami dari Abu Rauq, dari Abu

Ayyrb, dari Ali, ia berkata: Seseorang mendatangi Nabi

SAW kemudian berkata, 'Wahai Muhammad, ceritakanlah

kepadaku tentang dzat yang kamu serukan untuk

menyembahnya, apakah dia batu muli4 apakatr dia emas,

atau apakatr sebenarnya dia itu?" Lalu turunlah halilintar

. kepada si penanya, sehingga ia membakarny4 kemudian

Allah menurunkan ayaL . Ajj "Dan Allah
melepaskan

20330. Muhammad bin Maruuq menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdultah bin AMil Wahhab menceritakan kepada

kami, ia berkata: Ali bin Abi Sarah menceritakan kepadaku,

ia berkata: Tsabit Al Bannani menceritakan kepada kami dari

Anas bin Malik, ia berkata, "Suatu ketika Nabi SAW

mengutus seseorang kepada salah seorang di antara orang-

orang Arab yang sombong, untuk datang kepada beliau. Ia

lalu menjawab, 'Wahai Rasulullatl, ia menyombongkan diri'.

ff Al Mawardi dalamAn-NukatwaAl Uyttn(3/l0l).*' Ibid6 fanril telah dijelaskan sebelumnya.
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Nabi kemudian bersabd4'Pergi don serulah ia!' Aku pun

mendatanginya, sambil aku katakan, 'Rasulullah SAW telah

menyerumu'. Ia lalu berkata 'Siapa Rasulullah, dan apa itu

Allah? Apakah Dia dari emas, apakah Dia dari perak, atau

apakatr Dia dari tembaga?'

Utusan tersebut kemudian kembali kepada Rasulullatr SAW

trntuk memberitahukan ucapan orang tersebut. Rasulullah lalu

SAW bersabda, 'Kembalilah kepodanya dan serulah ia!'

Utusan tersebut pun mendatanginya lagi dan berkata seperti

perkataan pertama. Ia lalu mendatangi Nabi sAw kembali

untuk memberitatrukan ucapan orang tersebut. Rasulullah

kemudian SAW bersabda' 'Kembalilah kepadanya dan

serulah ia!'

Ketika kedua orang tersebut sedang bercakap-c*up, tiba-tiba

Allat SWT mengutus awan sehingga berhimpun di atas

kepalanya, lalu bergemunrh, kemudian halilintar turun dan

menyambar batok kepalanya. Setela itu Allah menunrnkan

ayal, 99 aii)'fi, 55 ;. 6 a;i'e53i Ujj:t-)';i ff ,t 6j+{4-'i' 55- i qr +;i |Y#1ayal, 99 gtt O.i>D#-pr3 -rur-i

J6.$ i-{, 'Dan Altah meh91".!t J'-), Altah melepaskan halilintar, lalu

menimpakannya kcpada siapa yang Dia kchendaki, dan

mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan Dialah

Tuhan Yang Maha Keras siksa-Nya'''ile

Ahli takwil lain berpendapat bahwa ayat ini diturunkan dalam

kasus seorang kafir yang mengingkari Al Qur'an dan mendustakan

Nabi SAW. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat-riwayat beri*ut ini :

" Al Haisami dalam Majma' Az-Zawa' id Q lA).



SurahAr-Ra'il

20331. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari eatadah, ia berkata:

Diceritakan kepada karni batrwa seseorang mengingkari Al
Qur'an dan mendustakan Nabi SAW, maka Allah
menurunkan kepadanya halilintar hingga membinasakannya.

Setelatr itu lalu Allah menurunkan ayat, ifie<rj.*C1_;f,
)q i;r'fi "Dan mereka berbantah-bantahan teniang

Allah, dan Dialah Tuhan Yang Maha Keras siksa-Nya.,.5o

Ahli takwil lain berpendapat batrwa ayat ini ditunurkan dalam
kasus Arbad (saudara Labid bin Rubai'atr) dan Amir bin Thufail yang

berniat membunuh Nabi sAW. Mereka yang menyatakan pendapat

demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

20332- Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Aya! Ajj -f;+
li'a;14+';i''yfri"DanAllahmelepaskanhalilintar,
lalu menimpakannya kcpada siapa yang Dia lcchendaki,,,

diturunkan dalam kasus Arbad (saudara Labid bin Rubai'atr),
karena tubad dan Amir bin Ath-Thufail bin Malik bin Ja'far

mendatangi Nabi SAW, lalu Amir berkata, "Watrai
Muhammad, apakah aku masuk Islarn kemudian aku akan

menjadi khalifah setelahmu?" Beliau menjawab, ,,Tidak,, la
berkat4 "Kalau begitu aku menjadi orang desa dan kamu
menjadi orang kota?" Beliau menjawab, ,,Tidak,,Ia berkata,

'Lalu apa?" Beliau menjawab, "Alat akan memberimu kuda
yang susah dijinak*an, yang akan dipakai olehmu untuk

{50 lbnu Jauzi dalam Zad At Masir (4t3l1).
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berperang, karena kamu orang Persia." la berkat4

"Bukankah kuda yang susah dijinakkan itu telah ada di
tanganku? Demi Allah, aku akan bisa memberimu kuda dan

orang-orang dari bani Amir!'

Ia lalu berkata kepada Arbad, 'Apakatr kamu yang akan

membereskannya, lalu aku membunuhnya dengan pedang?

Atau aku yang membereskannya dan kamu yang

membunuhnya dengan pedang?" Arbad berkata, "Aku yang

membereskannya dan membunuhnya! "

Ibnu Thufail lalu berkata, "Wahai Muhammad, aku ada

keperluan denganmu, maka mendekatlah engkau." Tapi

beliau tidak mendekat, dan justru bersabd4 "Mendekatlah

kamu...." Beliau kemudian meletakkan kedua tangannya di
atas kedua lututnya dan membungkuk. Arbad pun

mengeluarkan pedang sehingga terhunus sedikit. Ketika Nabi
SAW melihat air liurnya, beliau ber-ta'cyrtudz dengan ayat,

maka basatrlatr tangan orang Arab itu di atas pedang, dan

Allah menurunkan halilintar sehingga membakarnya.a5r

Demikianlah perkataan saudaranya:

,u\t gr:1.rr i:;;:rl
*3t *,Stt ?; o,)tL

aaa

"Aht Hwwatir akan kematian Arbad, dan aht tidak takut ia menjadi

santapan macon.

15r TalrfiriS riwayat telah dijelaskan sebelumnya dari Abdunatrman bin Z:rid, dar-
disebutkan oleh Al Wahidi dalmAsbab An-Nttzul (tS2).

riJ'Ht irl ,;' ,;+i
:u.futyst1'ajt,#

@l
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Kilat dan halilintar membuatht risau, terhadap orang Persia yang

penuh kcberanian pada hari sengitnya peperangan."4sz

Aku telah menyebutkan sebelum khabar Abdunatrman bin

Yaziddengan kisatr seperti ini.

Firman-Nya, fi C!|*4ift "Dan mereka berbantah-

bantahan tentang Allah." Diaberfirman, "Mereka adalah orang-orang

yang tertimpa halilintar karena kebencian mereka terhadap Allah SWT

dan Rasulullah SAW."

Fiman-Ny", )qi&'i$ "Da, Dialah Tuhan Yang Maha

kcras siksa-Nya-" Allah SWT berfirman, "Allah Matra Keras dalam

memberikan siksa kepada orang yang dtrhaka kepada-Ny4 orang

yang menyombongkan diri, dan orang yang terus-menerus dalam

kelnrfirran."

Kata Jryl adalah mashdar dari perkataan ,171166 rl:l,0',i;U,

1l69i'{lrtj. Adapun s hi ghat'r*i -ny u adalah \JJ'V;|',i;, lika
seseorang menunjukkan kepada orang lain terhadap apa 

, 
yang

membinasakannya. Di antara contohnya juga adalatr perkataan ,Pi
O:r-bl "lawan debat yang jujur"153 dan perkataan A'sya bani Tsalabah

berikut ini:

)4,i*a-$t'r_f + -=jr ,P efr-{L';
"Ranting dahan pohon Nab' di dataran tinggi bergoncang

152 Talfirij kedua bait syair ini telah dijelaskan sebelumnya.
n5' Ditaklrrii oleh Ibnu Syaibatr dalam Al Muhannaf (6/131, no. 30054) dan Sa'id

bin Manshtr dalam Sunu (l/65).



TatsitAdl.:I'lwfui

oleh derasnya hujan dan htatnya kerusakan."av

Demikianlah Ma'mar bin Al Mutsanna melantunkanny4

seperti yang diceritakan kepadaku dari Ali bin Al Mughiratr, darinya.

Adapun para perawi melantunkannya:

,tlll' i"bufrr';f, + -.--:jr ,P,r'fr-?iLi
"Ranting dahan di dataran tinggi bergoncang oleh derasnya hujan

dan dahsyatrya kcrus akan. "

Ma'mar bin Al Mutsanna menafsirkan dan menduga batrwa

maksudnya adalatr siksa, tipu-day4 dan hukuman. Darinya terdapat

perkataan lain:ass

}iQt) ,a;rl1st ii'.,bi *'t;; ,;'
"Dan terdapat kBkacauan di antara kaum-kaum, maka masing-masing

menyiaplwn tali don tipu-dqta."a#

tt nait lni terdapat dalan Ad-Diwan (166) dari qasidahyang berjudut Jil n p
li-JI yang di dalamnya ia memuji Al Aswad bin Al Mrmdzir At-Lutfiami.
Redaksi awalnya adalah:

'J'* 
tJ 

'ki ')t:*t JYt'tu fi:t l&it
J6t*b **U ir..Jr 1116, ip'$i

{55 Penyairnya adalah Dan Ramatr, 
-ilan 

nailanya adalatr Ghilan bin Uqbah bin
Nuhais bin Masbd Al Adawi. Ia berasal dari Mudhar. Ia menrpakan salah
seorang p€nyair yang terkenal (peringkat kedua) pada masanya. Ia sangat pendek
(ceboD dan berkulit hitam. Kebanyakan syairnya berisi tentang sanjungan dan
tangrsan yang tiada henti-hentinya. Ia meninggal di Isfatraq ddr dikatal€n di

. - _ gunung (7 7 -l 17 W 696-7 53M). Litnt Al A lon (5 I 124).
"'o Bait ini terdapat drJram Ad-Diwtt (37t) dari qasidah yang panjurg yang berisi

pujian kepada Bilal bin Abi Burdah bin Abi Musa Al Asy'ari (seorang wali di
Bashrah). Redalsi awalnya yaitu:

1r;;r'o:5U-i-e& tsir?.Ju;* 04 C,tl

A-i,hrvftl. 4Iri;)t tti;1tn !j;/r'*t
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Pendapat kami mengenai hal ini sama dengan pendapat para

atrli takwil. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

20333. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Hasyim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Saif menceritakan

kepada kami dari Abu Rauq, dari Abu Aynrb, dari Ali RA,

tentang firman-Ny4 )q i;:"';t "Dan Dialah Tuhan Yang

Maha Keras siksa-Nya," ia berkata: +Jtr 3iF "Siksa yang

sangat dahysaf'.as?

20334. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil

menceritakan kepada kami dari Abu Yatrya, dari Mujahid,
tentang frman-Ny4 )q ii"'j; "Dan Dialah Tuhan Yang

. Maha Keras siksa-Nya," ia berkata: gfit'JirS "kekuatan yang

sangat dashyat".ass

20335. Bisyr menceritakan kepada kard, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Ny4 )qi;f 'fi

masuk melalui dua kaki sriseorang, liemudian menjatuhkannya. .7lriJltr adalah
perkataan yang keras. Jti/l atau il+Jt aaaUn tipu-daya yang sanigat keras, atau
kebohongan pada salah satu darinya.

457 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al (fun (31102), Ibnu Jauzi dalam Zad Al
Masir (41316), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (31345).

a5t Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (31102) dan Al Baghawi dalam
Ma' alim At-Taruil (3 /345).
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"Dan Dialah Tuhan Yang Maha Keras siksa-Nya," yakni

kekuatan dan tipu muslihat.4se

20336. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Al Hasan, tentang frrman-Nya, )q i;f
"Yang Maha Keras siksa-Nya," yakni lbuiir "kehancuran".m

Iia berkata, "Jadi Jl 'tipu-dayanya' adalatr keras."

Qatadatr berkata: liJ \;:' "Yang datrsyat tipu-dayanya."a6l

20337. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Seseorang

menceritakan kepada kami dari Ikrimah, tentang firman-Ny4

)qidr'fi $OCJ*{it'Dan meretra berbantah-

bantahan tentang Allah, dan Dialah Tuhan Yang Maha

Keras silua-Nya," ia berkata" "i+ adalah perbantatran

Arbad. )qi-ib'j$ 'Dan Dialah Tuhan Yong Maha Keras

siksa-Nya'. Yaitu halilintff yang menimpa Arbad."62

20338. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman-Ny^, )qi-ir';
"Dan Dialah Tuhan Yang Maha Keras siksa-Nya," ia

a5e Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyan (31102) dan Al Qurthubi dalam Al
Jami'li Ahkam Al Qur'an(91299).ffi Al Baghawi dalam Ma'alimAt-Taruil(3t345).6' Abdurrazzaq dalam tafsir QD3l) dan Al Mawardi dalarn An-Nukot wa Al Uyun
(3tr02).

tr2 Terdapat nerkataag milik Ikrimah di dalam Ad-Durr Al Manttur karya As-

Suyuthi, Vuf,ni f$!t'$;3 "Siksa yang keras". Adapun atsar ini, tidak kami

temukan referensinya.
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berkata: Ibnu Abbas berkata" "Ji;jr Ur-3'yang datrsyat

kekuatannya'.'re

20339. Ytrnus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara,

tentang firrran-Nya, )qi;r';t "Dan Dialah Tulnn Yang

Maha Keras siksa-Nya"" ia berkata: igt'S-;a "keluatan yang

sangat dashyat." .1dr aaalatr a ir.*
Abu Ja'far berkata: Pendapat yang kami sebutkan dari

Qatadah tentang takwil Jr-z"ir yang berarti 'zj2"St'tipu-daya" dan

pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Juraij dari Ibnu Abbas, itu
menunjnkkan bahwa keduanya membac4 Jg;jr fu-rr-'1. 3-l,1 dengan

huruf mim dibaca fathah, karena kata'L-jbJt mashdar-nya tidak
berbnnyi Jti.;, dengan huruf rzim dibaca kasrah. Akan tetapi, kadang-

kadang ber-wazan iiil, sehingga menjadi l?.jiV,i. Diantaranya adalatr

perkataan mereka, algri I int];rlr "seseorang lematr tidak memiliki
kekuatan". Yrzrtau1i di sini adalah wazan'{;1; dari kata 'zj2;t.
Adapun dengan hwfi mim dibaca kasrah, adalah bentuk mashdar dari
lVs'bv,,f dli'c,,i;ri, d""V3rnanranva jauh dari ii2,lr.

Abu Jarfar berkate: Aku tidak mengetahui seoranag pun
yang membacanya dengan fatlnh pada huruf mim-ny4 dan jika
demikian adanya, maka penakrrilan yang paling tepat adalatt

sebagaimana yang telatr karrri jelaskan.

ooo

6 al quthubi dalam Al Jami'ti Attkon Al et'an (g2gg) dan Fakhrurrazi dalam
tafsir (19120).o lbnu Jauzi dalam Zad At Mosir (4t316)dari Mujahid.



Tdfsir Ath:Ihabui

6{t ,S firc^,fr';r*;;-! -*i, u'o}ir.;itt',#;:l
,y,tJ f,St da 6 :*3 63 rn'&-,6, JY

"Hmqtabagi Nlahlah (hak mengabullrarr) doa yangbenm.

Dmbqhal*bqhald yang mel":el<n sertbah selain y'Jlah tidak

dap at mernp ukenaril<mt sewahtpun b agi mer el<a, rnelainlcmt

seputi ordrrg yang membulcalcmtl<cdua telapak tanganrrya

l<e datarn air wpaya sarnpai aw lce mulutnya, padahal air
iat ddak dapat smnpailcc rrrulutrrya. Dart doa (ibadah)

or ang- or (mg Wu itu, harry alah sia'sia belal<a."

(Qs. Ar.Ra'd U3] z 14)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfinnan: Bagi Allatr hak

dari makfrluk-Nya '6atiV:t. irilr aaaan dnir sebagaimana kata ]rllr
dr-idhafah-kan kepada kata irll dalam firman-Ny u, gj-Ul 't':ii
"Dan sesungguhnya kampung akhirar." (Qs. Yuusuf [12]: 109), dan

telatr kami jelaskan sebelumnya. Maksud kata'r3-;,iti:t-itt adalah

tauhidullah (pengesaan kepada Allah) dan ,tirr \Jl.f b(ii,'C 'r,

ftesaksian bahwa tiadatuhan yang berhak disembatr selain Allah).

Pendapat kami mengenai hal ini sama dengan pendapat para

ahli takwil. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

20340. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia' berkata: Israil

menceritakan kepada kami dari Simak, daxi Ikdmah, dari



SurahAr-Ra'd

Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, 'gi;' "(Hak
it

mengabulkan) doa yang benar," iaberkata, ".ltl Il ill l."ot'

20341. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Ny4 ,#;'; "Hanya bagi Atlahlah (hak

mengabulkan) doa yang benar," ia berkata, " i! illltlistis
;,1.nroe

20342. ...ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullah bin Hasyim menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yusuf menceritakan kepada kami dari Abu Rauq, dari Abu

Ayyrb, dari Ali RA, tentang firman-Nya, ,#'',o:lt "Hanya

bagi Allahlah (hak mengabulkan) doa yang benar," ia
berkata, "Tarrhid.'67

20343. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr tentang firman-Ny4 ',#'-:;'A

"Hanya bagi Allahlah (hak mengabulkan) doa yang benar",

ia berkata, ".ir 'U ,i! ,.''*
20344. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata,

6 Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al Uytn (3ll}3), Ibnu Jauzi dalam Zad Al
_ Masir (41317), dan Ibnu Athiyah dalamAl Muhorar Al Wajiz (31305).

M lbid*' lbnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4t317) dan Ibnu Athiyatr dalmAl Muhsrs Al
Wqjb O3l30s).6 AMurrazzaq dalam tafsir QD33).
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tentang firman-Nya, '#''G'A "Hanya bagi Atlahlah (hak

mengabulkan) doa yang benar," ia berkata, "61 i! Uyl :*t
20345. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkat4

tentang firman-Ny4 'i.fi.C'A "Hanya bagi Allahlah (hak

mengabulkan) doa yang benar." 't il -:t I tidak layak bagi

siapa pun selain-Ny4 tidak layak berkata, "Si fulan adalah

Tuhan bani fulan."a7o

Firman-Nya, .5, u'"iirr-iL "Dan berhala-berhala yang

merelra sembah selain Allah. " Allah SWT berfiunan, "Tuhan-fuhan

yang disembah orang-orang musyrik adalatr Tuhan yang banyak."

Fiman-Nya, -*it u "selain Altah." Dia berfirman, "Selain

Allah."

Maksud firman-Nya, .*iru "selain Allah,"' adalah tuhan-

tuhan terhalang dari-Nya, semua itu bukanlah Tuhan, tidak boleh ada

Tuhan selain Allah Yang Matra Esa dan Perkasa. Diantara contohnya

adalah syair berbtrnyi ini:

-A-o.at ,..., ,t a. )

f-1r JJl+ oraZl ea.t5
.'.r. I c-fi

,\: q''tss 'd.rgil

6e Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uym (3/103) dan Ibnu Katsir dalam tafsir
(8/128).

n'o As-snynthi dalarn Ad-Durr At Mantstr (41628), dan ia menisbatlonnya kepada
Abu Asy-Syaikh.
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"Apalrah lramu mengancamht di belakang bani Riyah? Kamu telah

b erdusta, maka t anganmu terhalang dar ilan. " 
a7'

Kedua tanganmu akan terhalang dariku.

Firman-Ny", nAfr irh!-J "Tidak dapat memperkenankan

sesuatupun bagi mereka. " Allah berfirman, "Tuhan-tuhan yang orang-

orang musynk sembah ini tidak akan memberikan sedikit pun manfaat

atau menolak bahaya yang mereka inginkan." Xfr 3y- iK.# $l

"Melainlan seperti orang yang membulcakan kcdua telapak tangannya

lrc dalam air. " Allah berfirman, "Seperti orang yang membukakan

kedua telapak tangannya ke dalam air, membentangkan kedua

tangannya sehingga air tidak bisa dipindatrkan ke sebuatr bejana, akan

tetapi diperintatrkan untuk memanjatkan doa kepada-Nya (Tuhan yang

Esa) dan meminta petunjuk serta balasan kepada-Nya."

Orang Arab memberikan perumpamaan orang yang berusatra

mendapq{<an sesuatu yang tidak bisa dicapainya adala}r seperti orang

yang menangkap air. Sebagian dari mereka berkata:

'^ird y l:6 tt;t '&tl*ritt; jy
"Sesungguhnya aht sangat merindukan lalian, layalotya or(mgyang

mengambil air, yang j ari-j emarfurya tidak bis a mer aihnya. " 
an

o7r Bait syair ini milik Jarir, dan ia dalan Ad-Diwan (475) dari qasidah dengan
't

judul p.aJUt Lt-r.Ia mengatakannya kepada Fadhalatr ketika diancam dengan

pembunuhan. Redaksi awalya yaitu:

u-r ia-i jyc,t qAu,-f 'u i-r
&t {yiit,;* rfiirll'eu,f ti

,* Bait syair ini terdapat pada Abu Ubaidah dalam Maja Al Qur'an (11326).
"' Bait syair ini milik Dhabi' bin Harits Al Barjami, sebagaimana dalam Maja Al

Qtr'm (11327) d"n Al-Lbor (entri: ,;pr).
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Maksudnya adalah, di tangannya tidak ada apa pun selain

seperti tangan orang yang mengepal di dalam air, karena orang yang

mengepalkan tangannya di dalam air tidak akan mendapatkan apa pun

di tangannya.

Penyair lain mengatakan:

+Jrr rrir ,.ew,y\1, n
"Antara cintaht dengannya, seperti orangyang mengambil air

dengan tangan."an

Pendapat kami dalam hal ini sama dengan pendapat para atrli

takwil. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

20346. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Yusuf menceritakan

kepada kami dari Abu Rauq, dari Abu Aynrb, dari Ali RA,

tentang firman-Nya, .4';t 316 &).ff, Jy 8# $l

"Melainlan seperti orang yang metnbukakan kedua telapak

tangannya kc dalam air supaya sampai air ke mulutnya,

padahal air itu tidak dapat sampai ke mulutnya," iaberkal4

"Seperti seseoftmg yang sedang kehausan memasukkan

tangannya ke sumur untuk mengambil air, sedangkan air itu

tidak sampai ke mulutnya.uaTa

au Bait syair ini terdapat pada Abu Ubaidah dalam Majaz Al Qur'an (11327) dan
Abu Halyan Mlan Al Bahr Al Muhirt (6/368).
Bait syair ini milik Abu Al lludzail, sebagaimana pada Al Mawardi dalam An-
Nukat wa Al Ilyun QllO3).o" MuSahid dalam tafsir (a0a) dan Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al Uyun
(3/lo3).
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20347. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syababatr menceritakan kepada karni, ia berkata:

Warqa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, tentang firman-Ny4 ffi Jy ,{{.br$ "seperti
orang yang membukakan kedua telapak tanganrrya kc dalam

air supaya sampai air kc mulutnya." Maksudny4 ia berseru

ke arah air dengan mulutnya lalu memberikan isyarat dengan

tangannya, maka air tersebut tidak akan pernah datang

dengan sendirinya selamanya.aTs

20348. ...ia berkata: Haiiaj menceritakan kepada kami dari Ibnu

Juraij, ia berkata: Al A'raj mengabarkan kepadaku dari

Mujahid, tentang finnan-Nya, l6'&-"Suprya sampai air kc

mulufirya." Ia menyeru agar air tersebut mendatanginy4

namun tidak juga mendatanginya. Demikian juga yang

selain-Nyq tidak bisa mengabulkan doanya'ft

20349. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kamu, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi NajrlU dari Mujahid,
tentang firman-Nya, efr $ rgt$ "seperti orang yang

membukakon kcdua telapok tangamya kc dalam air suprya
sampai air kc mulufirya." Makstrdnyq ia menyertr kepada air
dengan mulutny4 kemudian memberikan isyarat dengan

tanganny4 maka sampai kapan pun air tersebut tidak akan

p€rnah mendatanginyam

os lbid
'76 lbidtz Muiahid dalam trfsir (405), Al Mawardi &rtm A*Nuka wa Al Uytt (3fi03),

dan lbnu Jauzi dalam ZadAl Mafir(4817).
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20350. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid.aTt

20351. Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullalt

menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa menceritakan

kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, riwayat yang

sama.oTe

20352. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujahid.aEo

Seperti hadits Al Hasan dari Ajjaj, Ibnu Juraij berkata: Al A'raj

berkata dari Mujahid tentang firman-Nya, i{&."Supaya sampai air

ke mulutrrya. " Ia berkata, "Ia menyeru air agar mendatanginya, rulmun

air tersebut tidak juga mendatanginya. Demikian juga yang selain-

Nya, tidak akan bisa mengabulkan permintaan doa."nEr

20353. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nyd, Vitii-i$t;
-4'j 63',6'&). ;(S Jl, I # $.efr 6$J.J -ei, " oan

berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak

dapat memperkenanknn sesuatupun bagi merelca, melainkan

seperti orang yang membuknkan kedua telapak tangannya ke

dolam air supaya sampai air lce mulutnya, padahal air in

nn lbid
nn lbtd* Ibid
ntr fbnu Jauzi dalam Zad Al Masir (41317) dari Ibnu Abbas.
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tidak dapat sampai ke mulutnya," dan tidak sampai ke

mulutnya hingga lehemya patah dan binasa karena kehausan.

Allah SwT berfirman, )U O$yig$t'.ti,'C5 "Dan doa

(ibadah) orang-orang kafir itu, hanyalah sia-sia belaka." Ini
adalah perumpamaan yang Allah berikan, batrwa orang yang

menyeru kepada selain Allah berupa patung dan batu tidak

akan mengabulkan apa pun untuk selamany4 serta tidak

memberinya kebaikan dan tidak menghalanginya dari

keburukan sampai datang kematian, seperti orang yang

membukakan kedua telapak tangannya kepada air agar

sampai ke mulutnya dan tidak bisa sampai kepadanya sampai

ia mati kehausan.

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maknanya adalah, berhala-

berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat

memperkenankan sesuafu pun bagi mereka, melainkan seperti orang

yang mehbukakan kedua telapak tangannya ke dalam air supaya

mendapatkan apa yang ia inginkan, padahal air itu tidak akan sampai

ke mulutnya.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut ini:

20354. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatt

bin Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadalo dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu

Abbas, tentang firman-Nya, l(J&.iff 3y ,{{+$ ,,seperti

orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam

oir supaya sampai air kc mulutnya," ia berkata, "Ini adalatr

perumpaftun orang yang menyektukan Allah dengan selain-
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Nya, maka penrmpamaannya sama seperti orang yang

kehausan, yang melihat air dari kejauhan 
-padahal 

itu hanya

fatamorgana-, kemudian ia ingin menggapainya" akan tetapi

ia tidak bisa meraihnya.'w

Para atrli takwil lain berpendapat seperti berikut ini:

20355. Muhammad bin Sad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaktr, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapakku, dari Ibnu Abbas, tentang firman-

Nvu, n"",fr i;ai3.{.i' u.i'}i-i-$l "oo, berhala-berhala

yang mereka sembah selain Allah tidak dapat

memperkcnankan sesuatupun bagi mereka. " Sampai, iliill3
,P C$p#l "Dan doa (ibadah) orong-orang kafir rtu,

harryalah sia-sia belaka." Dia berfirman, "Seperti patung

yang disembah selain Allah, seperti seseorang yang sangat

kehausan sampai tertimpa kematian, sedangkan kedua telapak

tangannya telatr berada di air, namun tidak sampai ke

mulutnya."

Allah berfirman, "Tuhan-tuhan tidak bisa mengabulkan

doanya dan tidak bisa memberikan manfaat kepada orang-

orang yang menyembatrnya, hingga kedua telapak tangannya

sampai ke mulutny4 dan keduanya tidak akan sampai ke

mulutrya unfuk selamanya.'{t3

20356. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

*2 Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (41317) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-
Taruil (31345).

*3 Ibnu Jauzi dalam Zad At Masir (4t317).
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tentang firman-Nya, #S lrnfr 6*6-{ -};';,l,}i-;-iii
-4';t131(, g)-fi Jy ;{{ "Dan berhala-berhala yons

mereka sembah selain Allah tidak dapat memperlcenankan

sesuatupun bagi mereka, melainlan seperti orang yang

membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air supoya

sampai air lcc muluWa, padahal air itu tidak dapat sampai

kc mulutnya." Ia berkata, "Mereka tidak bisa mengambil

manfaat sedikit pun kecuali seperti kedua telapak tangan,

yakni membukakannya kepada sesuatu yang tidak bisa

dicapai selamanya."s

Ahli tatc\ fil lain berpendapat sebagaimana riwayat berikut ini:

20357. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman-Nya, ;iKgrS $;
l(r'&-i1il Jy "Mrtot kan seperti orang yang membukakan

lredua telapak tangawrya kc dalam air suprya sampai air ke

mulutnya," sementara air itu tidak sampai ke mulutnya

selama kedua telapak tangannya terbuka dan tidak
menssenssamnya.,g o$ yO$t rfi , 63 4? v3,, p adahat

air itu tidak dapat sampai kc mulutnya. Dan doa (ibadah)

orang-orang ka/ir itu, hanyalah sia-sia belaka." Ia berkat4

"Ini adalah perumpamaan yang Allatr berikan bagi orang

yang menjadikan selain Allah sebagai tuhan yang dia

sembatr, padahal tuhannya itu tidak dapat memberikan

* Srry- Ats-Tsauri dalam tafsir (152) dan At Qurthubi dalarn Al Joni' li Ahtnt
Al Qw'an (9/301).
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manfaat dan tidak dapat melindunginya dari kebunrkan,

sehingga ia mati dalam keadaan seperti itu.n4ts

Firman-Ny r,Sli a$y$;$tri:'\ 3 "Dan doa (ibadah) oranS'

orong lrafir itu, hanyalah sia-sia belaka." Dia berfirman, "Tiadalatr

doa orang kafir kepada Allatr yang diatasnamakan dengan patung-

patung dan tuhan-tuha& kecuali dalam kesesatan."

Ia berkata, "Ia. tidak berada dalam istiqamah dan tidak

mendapat petunjuk, karena ia menyekutukan Allah."

ooo

i4Jwr?fs6* *3'it5 o-iAi o JT*:t'
@fr )L{:5

"Hmrytal<epado y'.Jllarhlah suiud (paath) segala apo yarrg di
langit dfrrJ dibumi, baik dmganlcenwnrt sendiri atau pun

tnpal<sa (diln ruiud Fula) boyang-boy(mgrryd di wakar pagi

dm peu,nghilri.u
(Qs. Ar,Ra'd [13]: 15)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfinnart, "Jika orang-orang

yang menyembah selain Allah (patnng dan berhala) berhenti

menyekutukan Allatr, yakni semata-mata taat dan ikhlas beribadatr

kepada-Ny4 maka hanya kepada Allah zujud Gatuh) segala apa yang

ada di langit dan di bumi, yakni para malaikat yang mulia dan orang-

*5 Abdurrazzaq dalam tafsir QD33) dan As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsw
(4t628,629).
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orang yang ada di bumi, yaitu orang-orang yang beriman dengan

kehendaknya sendiri. Adapun orang-orang yang kafir, sujud kepada-

Nya dengan dipaksa, padatral mereka enggan bersujud. Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

20358. Bisyr menceritakan kepadaku, ia berkata: Yaztd
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada karni dari Qatadatr, tentang firman-Ny4 ; Tt-T;
$3 tL* ,i*i; qgi g "Hanya kcpada Attahtah sujud
(patuh) segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan

kcmauon sendiri ataupun terpaksa.- Jadi, orang beriman

sujud dengan ke,mauan sendiri, sedangkan orang kafir sujud

dengan terpaksa.e

20359. AI Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Suwaid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak

mengabarkan kepada kard dari Suftan, ia berkata: Jika Rubai

bin Khaitsam membaca ayat ini, gfri ,t n 
-'rq.;,-Tj6$ lL* e:$ "Horyla kepado Altahlah sujud (potuh)

segalo apa yang di langit dott di bumi, baik dengan kcmatnn
sendiri ataupun terpaksa"" ia menjawab, '6LS 4 oj "Ya
wahai Tuhan kami".m

20360. Yunus menceritakan kepadafu ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada l@mi, ia berkata: Ibnu 7-aid tr;rkat+
tentang firman-Nya, (53 tL* ,r.!$5 qfri A i -.4--7,
"Hanya kepada Allahlah sujud (patuh) segala apa yang di
langit dan di bumi, baik dengan kcmauan sendiri ataupun

terpaksa," Barangsiapa masuk sebagai orang taat, maka ini

's Al Mawardi Mlam An-Nukat wa Al llyttn (3t lO4).

't7 gutran Ats-Tsauri dalam tafsir (153).
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berarti dengan kemanan sendiri, dan secara terpaksa adalatt

orang yang tidak masuk kecuali dengan pedang.{EE

Firman-Nyq )(*it j'i;fr rfltlA, "(Dan suiud puta) bayang-

bayangnya di walctu pagi dan petang hari." Dia berfirlnan, "Bayangan

orang yang sujud kepada Allah, baik kemauan sendiri maupun

terpaksa. Juga sujud pada waktu pagi dan petang. Hal ini karena

bayangan seliap orang berbolak-balik pada senja hari, sebagaimana

firman-Ny a, r:;;!" +#V #l & W W- *1 ufr ',LY,trtV- 7J
'"i;:t fi $"Dan apatrah mereka tidak memperhatikan segala sesuatu

yang telah diciptakan Allah yang bayangannya berbolak-balik ke

lranan dan kc kiri dalam keadaan sujud kepada Allah, sedong mereka

berendahdiri?" (Qs. An-Nahl [6]: a8)

Pendapat kami mengenai hal ini sama dengan pendapat para

ahli takwil. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

20361. Mutrammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya dari Ibnu Abbas, tentang firman-

Nyq )tS'| jf:fr r1W "(Dan suiud pula) bayans-

bayangnya di waldu pagi dan petang hari." Yaitu ketika

bayangan salatr seorang dari mereka bolak-balik dari kanan

ke kiri.aEe

{t Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4t319) dan Al Mawardi dalamAn-Nukat wa Al
Uyun(31rc$.

nt' lbnu Athiyah dalarrrAl Muhoro Al Wajiz (31306).
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20362- Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Az-
Zlbanr menceritakan kepada kami dari Suffan, mengenai
tafsir Mujatrid terhadap ayat, C,itj o_gi O i W-T;
)C{i3 jJfit 

tf,tJil;, $3 tL* "Hanya kepada Altahtah sujud
(patuh) segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan
kemauan sendiri ataupun terpaksa (dan sujud pula) bayang_

bayangrya di wabu pagi dan petang hari,,, ia berkata"

"Bayangan orang yang beriman sujud dengan kemauan
sendiri karena ia adalatr omng yang taat, dan bayangan orang
yang kafir sujud dengan terpaksa karena ia adalatr orang yang
tidak mau bersujud."as

20363- Yunus menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu wahb
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu z,aid berkata,
tentang firman-Nya, $i:if, ;fS,r rfrl+j "(Dan sujud pula)

- bayang-bayangrya di wabu pagi dan petang hari,,, ia
berkata' "Disebutkan bahwa bayangan segala sesuatu sujud
kepada-Nyq dan membaca 6i;:r fi fitai{-, ,Dalam keadaan
sujud lccpada Allah, sedang mereka berendah diri,?,, (es.
An-Nahl [16]: a8). Ia berkata, ..Bayangan-bayangan itu zujud
kepada All46."gt

fata JU"i adalatr bentuk jamak dari kata J-'f, aun katapl
adalatr bentuk jarnak dari kata 'Syf . rcata&.rf adalah ir-rrj'
"petang hari", yakni antaraAshar dan matatrari tenggelam.

Abu Dzu'aib berucap:

1n lbid.
fer Al Mawardi dalem' An-Nulcat wa At llyttn (3fiM).

J
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J.w\ur)tql G if t '^iuf i/ i*t ults ,t-:;
"Demi Dzat yang menguasai hidupht, Engkau adalah

Pemilik rumah yang penghuninya aht muliakan, dan aht
duduk di bayang-bayangnya pada w aldu petang. " 

an

ooo

''Kfr{ rtj "# 6 ? 
ifii; S's,i o:*:S o,Siat t2 i S,

cj.3,S'$ i;ii3 6f i(,si1$ .ii V g fr 'f;\
{1fr $w igl':iib .iK w rk}" iLl;G {'53r, 3;itri

@ j#iiL.$';r rti ,l+
"Katalcmrlah,'Siapal,arhTuhanlangitdilrrhnrri?'

J aw abrry ar' Nlah' . I(atalranlahr'Mal<a paartl<ah ll@r,rvl

mmgan$ilpelindung-pelhdungnw,dmiselainAllah,
padalwl mqel<a tidak manguasailcemanfaatm dfln tidak

(pula) l<srwdhmatan bagi diri mqel<a sendiri?'
l(atal<frrrlah, 'Adalru;rh sarno orangbuta dmt ymg dapat

melihat, atau s amal<,ah gelap. gulita dfrn tcr mrg.b endn arrg;
ap a\<ah mq els menj adilcmt b ebu ap a selcuar b agi Nlah
yang dapat menciptal<mt seprti ciptaan.Nya sehingga

lrcdua ciptaan ifii serupa rwrnmtt pandangan mez:el<a?'

Kanl<anlah,' Alldh adaldh Pencipta segala sesuaar dmt
Didlah Tulwr Y arrg MaIw Esa lagi Moha P ql<,asa' ."

oe' Bait syair ini terdapat pada Abu Ubaidah dalan Majaz At Qur'an (1D3g,328),
Al-Lisan (entri: J.al;, dan Al Mawardi dalam An-!,luka1wa Al Uyun (3fi09.
Kata .[rtalt dan Jta,5,r adalah bentuk jamak dari Jil dan ini berarti jamak dari
jamak. J:rf adalah !5J1 "5snja".LthatAl-Lisaz (entri: J.af .
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(Qs. Ar,Ra'd [13J: 16)

Abu Ja'far berkata: Allatr SWT berfirman kepada Nabi

Mtrhammad SAW, "Katakanlatr, wahai Muhammad, kepada orang-

orang yang menyekutukan Allah, 'Siapakatr Tuhan dan pengatur

langit dan bumi'. Mereka akan berkata, 'Allah'."

Allah memerintahkan kepada Nabi SAW untuk berkata,
*Allah." Dia berfirman kepada beliau, *Katakanlah, wahai

Muhammad, 'Tuhannya adalah yang menciptakan dan

membangkitkannya. Dialatr yang tidak patut disembah selain-Nya,

Dia adalatr Allah'."

Allah kemudian berfirman, "Jika mereka memberi jawaban

seperti itu, maka katakanlah kepada merek4 'Apakah kalian

menjadikan untuk yang selain Tuhan langit dan bumi, pelindung-

pelindrurg yang tidak bisa memberikan kemanfaatan dan

kemudharatan untuk diri mereka sendiri. Jika mereka tidak memiliki
kekuasaan atas hal itu terhadap diri mereka sendiri, maka yang

memiliki kekuasaan akan itu untuk orang lain lebih pantas untuk

disembatr. Kalian meninggalkan penyembahan kepada yang memiliki
kekuasaan atas manfaat, mudharat, kehidupan, kematian, dan

pengaturan segala sesuatu'." Allah SWT lalu memberikan

perumpamaan kepada mereka dengan firman-Nya, #'lt 6;r:3-ir S
#5 "Katakanlah, 'Adakah sama orang buta dan yang dapat

melihat'."

rakwil frrman-.|v] # :#,F.{ :4.t $.it t#,,f S
L.gi'fr ,* g &5{ $'# 5It';6W f;it'&-.$K W,x;, Otfi; ;i 

"sjr,

'r{fr "Katalcanlah, 'Adakah sama orang buta dan yang dapat
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melihat, atau samakah gelap-gulita dan terang-benderang; apalwh

mereka menjadilcan beberapa sehfiu bagt Allah yang dapat

menciptalran seperti ciptaan-Nya sehingga kedua ciptoan itu serupa

menurut pandangan merelra?' Katalanlah, 'Allah adalah Pencipta

segala sesuatu dan Dialah Tuhan Yang Maha Esa lagi Maha

Perkasa'. "

Abu Ja'far berkata: Allatr SWT berfirman kepada Nabi

Muhammad SAW, "Katakanlah, wahai Muhammad, kepada orang-

orang yang menyekutukan Allah, yang menyembatr kepada selain

Allah, yang di tangan-Nya kemanfaatan dan kemudharatan sesuatu

yang tidak bermanfaat dan tidak mudharat, 'Apakah sama orang buta

yang tidak bisa melihat apapun dan tidak bisa mendapatkan petunjuk

dari aratr yang bisa diikuti kecuali harus mendapatkan petunjuk,

dengan orang yang bisa melihat, yang dapat memberikan petunjuk

kepada orang buta arah jalan yang tidak terang?' Tidak diragukan lagi,

keduanya tidak sama! Demikian juga antara orang beriman dengan

orang yang bisa melihat kebenaran, kemudian mengikutinya dan

mengetahui petunjuk serta mengikutinya dengan kalian watrai orang-

orang musyrik, yang tidak mengetatrui kebenaran dan tidak

mendapatkan petunj uk. "

Firman-Nya, i\i; l;:tf "i3,9 11 "Atau samakah' gelap-

gulita dan terang-benderang." Allah SWT berfinnar\ "Apakah sama

antara gelap-gulita yang di dalamnya tidak terlihat aratr yang kamu

ikuti dan tidak bisa dilihat jalan untuk dilalui, dengan catraya yang

menerangi segala sesuafu dan sinarnya menerangi kegelapan?" Dia

berfirman, uKedua hal ini, tidak diragukan lagi, tidaklah sama.

Demikian juga kekafiran kepada Allah, dan orang yang kafir berada

dalam kebingungan yang selamanya memberikan kesengsaraan, tidak
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kembali kepada hakikat. sedangkan orang yang beriman berada di
bawah catraya ilmu dan pengetahuan Allah, sehingga ia memiliki
Yang Matra Pemberi, yang memberikan pahala atas kebaikannya,
Yang Matra Penghukum yang menghukum atas kesalahannya, yang

Matra Pemberi yang memberinya rezeki, dan yang Matra pemberi

yang memberinya manfaat."

Pendapat kami dalam masalah ini sama dengan pendapat para
ahli takwil. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut ini:

20364. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifirh menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,
tentang ,firman-Ny4 "iAS{:gS #.X og-U f
Sji;|iJ,En ',Katakanlah, lrqdokol, samo orang buta dan

yang dapat melihat, atau samakah gelap-gulita dan terang-' 
benderang. " Omng yang buta dan bisa melihat di sini adalah

orang kafir dan orang beriman. Sedangkan gelap-gulita dan

terang-benderang adalah petunjuk dan kesesatan.ats

tr'irman-Nya,'& ifi'6 .r{;f W rk}, ;rW l,,apatrah
mereka menjadikan beberapa sehttu bagt Allah yang dapat
menciptalran seperti ciptaan-Nya sehingga kedua ciptaan itu serupa
memtrut pandangan mereka?" Allah SWT berfirman kepada Nabi
Muhammad SAW, "Katakanlah, watrai Muhammad, kepada orang-
orang musyrik, 'Apakatr patung-patung yang kalian jadikan sebagai
penolong-penolong selain Allah itq marnpu menciptakan makhluk

tts As-Snynthi dalam Ad-htrr At Motso (4t63l).

-

-
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seperti ciptaan Allah sehingga antara ciptaan mereka dengan ciptaan-

Nya sama? Tidaklah sulit bag orang yang berakal untuk

menyimpulkan batrwa penyembatran kepada sesuatu yang tidak

memberikan kemanfaatan dan kemudharatan adalah perbuatan bodoh,

dan penyembahan hanya pantas diberikan kepada yang manfaatnya

diharapkan dan batrayanya ditakuti. Seperti itu juga kiranya tidak

susatr menyimpulkan kekeliruan dan kebodohan pelakunya. Tidak

sulit pula mengenali kebodohan orang yang menyekutukan

penyembatran kepada yang memberinya rez,eki, menanggung dan

memberinya karunia, dengan yang tidak bisa memberikan mudharat

dan manfaat apa pun kepadanya.

Pendapat kami dalam hal ini sama dengan pendapat para ahli

takwil. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

20365. Al Mutsanna menceritakan kepadalnr, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada lorni dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,

tentang firman-Nya, ,nK$ki ;+1;i4f "Apakah mereka

menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat

menciptalcan seperti ciptaan-Nya." Dia menjelaskan hal itu
agar membuat mereka ragu terhadap patung-patung.{s

20366. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada karni, ia berkata: Abdullah

menceritakan kepada kami dari W*qq dari Ibnu Abi Najih,

dari Mujatrid, riwayat yang sarna.ae5

t* Muiahid dalam tafsir (406) dan As-suyuthi dalamAd-Dun Al Mantsw (41631).

'' Ibid.
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20367- Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

lepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman-Nya,

W',fi'ffi .nK$rkj, i,-Wtf ,,Apaknh meretra

menjadikan beberapa sehttu bast Allah yang dapat
menciptakan seperti ciptaan-Nya sehingga kedua ciptaan itu
serupa menurut pandangan mereka?,, Mereka bisa

mencipakan seperti ciptaan-Ny4 sehingga Dia menjadikan
ini agar mereka ragu kepada patung-patung.as

20368. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syababatr menceriakan kepada kami, ia berkata:

Warqa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari
Mujahid, riwayat yang sama.a,

20369. ...ia berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami dari Ibnu
Juraij, ia berkata: Ibnu Katsir berkata: Aku mendengar

$ujatrid berkata" tentang ayat, '-'iii .iKwigi,fr-W{
"ff iiil".lratratr mereka meniadikan beberapa sehttu bagi

Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaan-Nya sehingga

lrcdua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka?,, Akrt
membuat perumpamaan.as

Firman-Ny r, # g&51$ "Katakanlah, ,Allah adalah
Pencipta segala sesuatu'." Allah swr berfirman kepada Nabi
Muhammad SAW, "Katakanlah kepada orang-orang yang musyrik
jika mereka membacakan kepadamu batrwa patung-patung yang

1% Ibid
nn lbidfs As-suynthi dalanAd-Dwr Al Mantyr (41631).
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mereka sekutukan dalam menyembah Allah tidaklah bisa menciptakan

apa pun. Allah adalah pencipta kalian, pencipta patung kalian, dan

pencipta segala sesuatu. Lalu, apa alasan penyekutuan kalian terhadap

sesuatu yang tidak bisa menciptakan dan tidak membawa bahaya?"

Firman-Nya, 'r{irtL.$fi "Dan Dialah Tuhan Yang Maha

Esa lagi Maha Perlcasa." Dia berfirnarL "Dia sendirian dan tidak ada

duanya."

Latazht$;rt "Maha Perkasa," adalah yang berhak atas

kettrhanan dan penyembahan, bukan berhala dan bukan pula pattrng

yang tidak bisa memberikan bahaya serta manfaat.

a@@

Vl r .$ M\ Jg(, 6r+lld-'J 66 /.(. 
;\11fi <-D'$3

fr ifr ati?rft :I;)8 5'{L'.6rt )g ari;'u,iti[,.,
a iK:5,;()i &;t1, r*i xr* 5 i {1i *ws 3;fl

@ Jw'vifrr.i;_ A{Kbf\rt
u&lah telah mernmu*mr air (lwian) dmilmgit, mala
mengalirlah air di brtah-brtah menurat ulonanny a,

mala arus itu merrbawabuih yolng mmgerrbang. Dan ilmi
apa (logam) ydrJg mer:el<alehn dalam api untuk menhut
puhiasan atau alat alat, ado (p"la) buihrrya seputibuih

orr.ts irnr. Denikianlah Allah ment*rwt panmpamamr (bagi)
yangbenm ilmr ymgbdtil. Adarybuih itu, al<arrhilrr,r'lg

sebagai sesuafl.t yang tak adflhmganya; adapun yaflg
metrtqi mar$aatlrapado nuanusia, mal<o ia tctap dibunli.
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D enikianlah y'.J;lnh nwnknt pawnp amaan.
pututtpamaan."

(Qs. Ar-Ra'd [13]: 17)

Abu Ja'far berkata: Ini adalatr penrmpamaan yang Allah buat
berkaitan dengan kebenaran, kebatilan, keimanan, dan kekafiran.
Allah swr berfirman, "Perumpamaan tetap kokohnya kebenaran dan
lenyapnya kebatilan adalah seperti air yang Allah turunkan dari langit
ke bumi."

6r4"d$ JltS "Moka mengatirlah air di lembah-lembah
menurut uhtrannya." Dia berfirman, "Air mengalir di lembatr-lembatr
dengan ukuran yang sam4 yang besar sesuai dengan ukurannya yang
besar dan yang kecil sesuai dengan ukurannya yang kecil.,,

Vlf+S 3;i1 S3:6 "Maka arus itu membov,a buih
mengembang." Dia berfirman, "Air yang Allatl furunkan dari
yang kemudian menjadi buih yang tinggi ittr, dibawa oleh anrs di atas

anrs. Ini merupakan salah satu penrmpamaan kebenaran dan kebatilan.
Kebenaran adalah air yang tersisa dari yang Allah turunkan dari
langit, sedangkan buih yang tidak bermanfaat adalah kebatilan."

Penrmpamaan lainnya adalatr fbi1;) )$ Ar*'or$;,_(i
"Dan dari apa (ogam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat

perhiasan." Dia berfirman, "Perumpamaan lain unfuk kebenaran dan
kebatilan adalah emas atau perak yang dilebur oleh manusia unttrk
membuat perhiasan atau perkakas. Ini berupa tembag4 timah, dan besi
yang dilebur trntuk dijadikan perkakas yang bermanfaatl,

ffr';i "Ada (puta) buifutya seperti buih arus itu.,, Dia
berfirman, 'Dari semua yang dilebur ini terdapat juga buihnya.,,

yang

langit
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Maksudnya, seperti buih arus yang tidak bermanfaat dan hilangnya

kebatilan, maka demikian pula buih arus, tidak bisa dimanfaatkan, dan

kebatilan menj adi lenyap."

Penghilangan kata "$ aA*r, firman-Ny4 )$Ai;'otiriL,
"Dan dari apa (ogam) yang mereka lebur dolam api," maknarrya

adalatr, dan dari sesuatu yang mereka lebur dalam api itu terdapat juga

buih seperti buihnya anrs ketika buih itu akhirnya lenyap, dan yang

tersisa hanya emas dan perak murni.ae

Auah swr berfinnan: wr, 6ri'ir l;,- 6$r "Demikiantah

Allah membuat perumpamaan (bagi) yang benar dan yang batil." Dia
berfirman, "Sebagaimana perumpamaan iman dan kafir dalam hal

hilang dan gagalnya kekafiran di jalan Allatr untuk tetap tersisa dan

bermanfaat seperti dalam kasus air arus, emas, dan perak murni. Allah
juga memberikan perumpamaan kepada kebenaran dan kebatilan."

ir3+ 6fi Xli (E "Adapun buih itu, akan hilang sebagai

sesuatu yang tak ada harganya." Dia berfirman, "Adapun buih yang

berada di atas arus, emasi, perak, tembag4 dan timah ketika dilebu,
hilang dengan menghembuskan angin, melemparkan air, serta

menggantungkannya di pohon dan di pinggir lembah."

";6l!;-6€t "Ada7run yang memberi manfaat kcpada

manusia, " berupa air, emas, perak, timah, dan tembaga, maka air tetap

berada di bumi sehingga kamu dapat meminumny4 dan emas serta

perak tetap ada bagi umat manusia.

U;<rtNe.rL- AV{ "Demikianlah Allah membuat

perumpamaan-perumpamaan." Dia berfirman, "Sebagaimana

t' Ibnu Athiyah dalaa Al Muhsro Al Wajb (3t307) dan Al Qurthubi dalan Al
Jami'li Ahkam Al Qw'ut(91306).
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penrmpamaan ini dibuat untuk masalah keimanan dan kekafiran, maka
demikianlatr tujuan perumpamaan dibuat.,,

Pendapat kami dalam masalah ini sama dengan pendapat para
ahli takwil. Mereka yang menyatakan pendapat ini menyebutkan
riwayat-riwayat berikut ini:

20370. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr
bin Shalih menceritakan kepad kami, ia berkata: Mu'awiyatr
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang
firman-Nyq 6r+w A6iC j%i<_e:fi "Auah tetah
menurunlcan air (hujan) dari langit, maka mengalirlah air di
lembahJembah menurut uhtrannya." Ini merupakan
perump,rmaan yang Allah berikaq yang hati mengalir
menurut ukuran keyalcinan dan keraguannya. Dengan
keraguan maka "mal menjadi tidak bergun4 sedangkan amal
menjadi bermanfaat jika disertai dengan keyakinan.

Fiman-Ny\ 5j+,5fi$1fi ,Adapun buih itu, akan
hilang seba_gai sesuatu yang tak ada harganya," maksudnya adalatr

keraguan. ir$i a'eKii ;6lt;_t , (l",earpr, y(ms memberi manfaat
lcepada manusia, moka ia tetap di buni." yaitu keyalcinan, seperti
halnya perhiasan yang dipanaskan di api, maka bagran yang murninya
diambil sedangkan bagian yang burularya dibiarkan di api. Demikian
juga Allah menerima keyakinan dan meninggalkan keraguan.m

s as-snyuthi d^lam Ad-Dur Al Mortslr (4t632), dan ia menisbadonnya kepada
Abu Hatim, tapi kami tidak mcncmukm refcrcnsiny4 s€rta Al Qurthubi dalaur
Al Jod li Alrhon Al Qur'ot (9R05,306).
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20371. Muhammad bin Sad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-

Nya, (,pr:i:3-:r1 J:;(,6r4''i.,J 66 i6 13fi 4'l;1
"Allah telah menurunkan air (huian) dari langit, malca

mengalirlah oir di lembah-lembah menurut uhtrannya, maka

arus itu memba'na buih yang mengembang." Dia berfirman,

"Arus membawa apa yang ada dalam lembah, berupa kayu

dan sisa-sisa renmtuhan rumatr." )(S A r* itti.i-lii "Dan

dari apa (ogam) yang mereka lebur dalam api," adalah

bagian emas, perak, perhiasan, perkakas, tembaga, dan besi

yang tidak berguna, Kemudian Allah menjadikan

perumpamaan ketidakbergunaannya seperti buih air. C, 6i:

,;(lt V: "Adapun yang memberi manfaat kepada manusia,"

adalatr emas dan perak. Sementara yang berguna bagi bumi

adalatr yang diminum dari air kemudian tumbuh. Kemudian

itu dijadikan perumpamaan amal shalih bagi pelakunya,

sedangkan perbuatan buruk lenyap dari pelakunya,

sebagaimana lenyapnya buih ini.

Demikian juga pehrnjuk dan kebenaran, datang dari sisi Allah.

Barangsiapa beramal dengan benar maka mendapatkan patrala dan

akan tetap ada, sebagaimana tetap adanya hal-hal yang bermanfaat

bagi manusia di bumi. Besi juga tidak bisa dijadikan pisau dan pedang

hingga dimasukkan ke dalam api sehingga kotorannya termakan,

kemudian kebagusannya keluar dan akhirnya bermanfaat.

Demikian juga kebatilan, lenyap ketika di aktrirat dan manusia

liUangur*an, 
lalu perbuatan-perbuatan dipertunjukkan, maka
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kebatilan hilang dan lenyap, kemudian pelaku kebenaran mendapatkan
manfaat dari kebenaran tersebut. Kemudian Allah berfirman, V;
fiS&5*',6r6ai;it:4i- "Dan dari apa (ogam) yans
mereka lebur dalam api untuk membuot perhiasan atau alat-alat, ada
(pula) buihnya seperti buih orus itu,,nl

20372. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulalyah
menceritakan kepada karni dari Abu Raja, dari AI Hasan,
tentang firman-Ny4 W66iC -rt|:tfrat:;\ ,,Auah tetah
menurunlran air (hujan) dwi langit, maka mengalirlah air di
lembah-lembah." Sampai eX& J ,,Ato, alat-olat, ada
(pula) buihnya seperti buih uus itu.,, la berkata ..Untuk

membuat perhiasan dari emas dan perak, atau perkakas

kuningan dan besi. Ia berkata "seperti emas, perak,
lamingan, dan besi yang dileburkan, maka bentuk yang
aglinya menjadi murni.,, Allah berfirman, 'firt,ifr $;,- 6+K
,6fi a',Kii,;61,&:-v, gfiiL 6 !i';j):t ft, Jb{i
"DemiHanlah Allah membuat perumpamaan (bagt) yang
benm dan yang batil. Adopun buih itu, akan hilang sebagai
sesuatu yong tak ado hoganya; adapun yang memberi
manfaat kepada mamtsia, maka ia tetap di bumi.,, Demikian
juga tetap adanya kebenaran bagi pemiliknya. Oleh karena
ittr, manfaatkanlatr.s

$r 
Jbnu lh6ir-dalam ta8ir (8/l3l) dan Ibm Jauzi dalam zad Al Masir (4R22)-ii; adalah lj; 'lupuk dari kotoran hsryan". sesuatu yang terlcena kotoran unta
drn k +bTg sehingga tumbuh padanya tnmbuhm yang baik dan subur. Asalnya
adalah t-.3p, ia bedota" "Pemandnnganqa baik dan 

"lok." 
Lfratr l-Lisot (entr

Ibnu Abi Hatim dalam ta8ir. Nmlun, lcmi tidak menanukannya.

l
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20373. Al Hasan bin Muhammad Az-7Afaruni menceritakan kepada

kami, ia berkata: Hajjaj bin Muhammad menceritakan kepada

kami, ia berkata: Ibnu Juraij berkata: Abdullatr bin Katsir

mengabarkan kepadaku bahwa ia mendengar Mujahid

berkata, 6r4W 6bic 111fiCi;l "Auah tetah

menurunkan air (hujon) dari langit, maka mengalirlah air di
lembah-lembah menurut uhtrannya. " Ia berkata, 'Tidak kuat

merurmpung isinya" Ayf;."3J;3tt |gf "Maka arus itu
membatta buih yang mengembang." Ia berkata, "Kalam

berakhir. Kemudian dilanjutkan, '{Li6 ,6 A)i;'otarri-U
e$ I J 'Don dari apa (ogam) yang mereka lebur dalam

api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula)

buihnya seperti buih arus itu'. Perkakas adatatr besi,

tembag4 timatr, dan lain-lain. fi+";i Terdapat juga kotoran

seperti buih arus." Dia berfirman , ,7.-r'ii A',K$ ,;61'€:-11, (V

"Adapun yang memberi manfaat kcpado manusia, maka ia
tetap di bumi.' i1L+iii$ift "Adapun buih itu, akan

hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. " Ia berkata"

"Demikianlah perumpamaan antara kebenaran dengan

kebatilan."5o3

20374. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaktr dari Ibnu Juraij, dari Abdullatr bin Katsir, dari

Mujatrid, ia berkata: Ia menyebutkan riwayat yang sama, dan

di dalamnya ia menarnbatrkan: Ibnu Juraij berkata: Mujatrid
berkata, tentang firman-Nya it"* 5i|itrift "Adapun

buih itu, akan hilottg sebagai sesuatu yang tak ada

s tr,tuiahid dalam taftir (ao6).
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harganya," ia berkata, "Mer{adi benda mati di bumi." t16:
i$*iy|K::,;6t'g- "Adapun yans memberi manfaat

kcpada manusia, maka ia tetap di bumi," yakni air. Keduanya

merupakan perumpamaan kebenaran dan kebatilan.5$

20375. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Syababatr

menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa menceritakan

kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, tentang

firman-Nya, li)31:;;) "Buih yang mengembang." Arus adalah

perumpamaan kotoran besi dan perhiasan. i\1L,\ii'Akan
hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya," menjadi

benda mati di bumi. e${ 5 fLi6 jfi Cr4;',"ir;;(5
"Dan dari apa (ogam) yang mereka lebur dalam api untuk

membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti

buih arry itu " Besi, tembaga, timah, dan lain-lain. Firman-
e

Nvq,-r.$r a|Kr5,;61'€:-(, (Il3 "Adopun yans memberi

' manfaat kcpada manusia, maka ia tetap di bumi." Keduanya

merupakan perumpamaan bagi kebenaran dan kebatilan.5o5

20376. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kalni dari Ibnu Abi Najrh, dari

Mujahid.s

20377. ...ia berkata: Ishaq menceritakan kepada karni, ia berkata:

Abdullah menceritakan kepada kami dari W-qq dari Ibnu

Abi Najih, dari Mujatrid, salatr satu dari keduanya

s Mu5ahid dal^m tafsir (406) dan Al Qur&ubi dalamAl Jamt li Ahkan Al Qtr'an
(e/305).

$5 Al qtrr0rubi dalanAl Jont li At kon At Qur'an(9/305).% Ibtd
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menambahkan kepada yang lainnya, tentang firman-Ny4

6r+!i-'J JtA 'Uaka mengalirlah air di lembah-lembah

menurut uhtrannya." la berl<at4 "Dengan isinya." 'Jg6

6lt:-.6$t "Maka oas itu membawa buih yang

mengembang." Ia berkata: lJr adatatr ,lJ*lt. "+:8 5 '*:Cil
ff!- "(Jntuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula)

buihnya seperti buih arus itu." la berkata, "Kotoran (kara|

besi dan perhiasan." i3+6ti{1i(E "Adapun buih itu,

alean hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya." la

berkata,'Menjadi benda mati di bumi." A iK:j,;61'€:-(, 8
,rjii",naapun yang memberi manfaat kepada *orusi-o, mala
ia tetap di bumi." Ia berkata, "Air dan keduanya merupakan

perumpamaan bagt kebenaran dan kebatilan."5o

20378. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, S:5tO'{j
6r+U 56 iC "Allah telah menurunkan air (hujan) dari
langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut

uhtrannya." Yang kecil sesuai dengan ukurannya yang kecil,

dan yang besar sesuai dengan ukurannya yang besar. Jgf
lr)J lK.: 3;3ft "Maka arus itu membav,a buih yang

mengemb ang. " Y alicri meninggi. * Grt:) )61 A At'otairi-($
43L 5ii xli ft"'$jt; ;iJt{n l;z a${irr-,$ { 5
"Dan dari apa (ogam) yang merelm lebur dalam api untuk

membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti

buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan

s tr,tulaUid dalam taftir (a06) dan As-Suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsw (4t634,
635).
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(baS, yang benar dan yang batil. Adapun buih itu, akon
hilang sebagai sesuatu yang tak ada hargarrya.,,i,ji, adalatr
sesuatu yang bergantung pada pohon.

bi*i n',Ki| ,;6t,6-C et ,,Adapun yans memberi manfaat
kcpada manusia, maka ia tetap di bumi." Ini adalah tiga
perumpamaan yang Allatl buat pada satu perumpamaan. Ia
berkata, "sebagaimana buih ini hilang, maka menjadi lir
yang tidak bermanfaat dan tidak diharap manfaatnya.
De.ikian juga kebatilan, hilang dari pemiliknya sebagaimana
hilangnya buih. Seperti halnya air yang tetap ada di bumi,
sehingga bumi ini menjadi subur dan menumbuhkan
pepohonan. Demikian juga kebenaran, akan tetap ada bagi
pemiliknya sebagaimana air tetap ada di bumi, sehingga
dengannya bisa menumbuhkan pepohonan. "

Fiman-Nya, ,fi A fi; lrr:rri tiai ,Dan dari apa (ogam)
yang mereka lebur dalam api.... " seb4gaimana tetap adanya emas dan
perak mumi ketika dimasukkan ke api dan hilang kotorannya.
Demikian juga kebenaran, akan tetap ada bagi pemiliknya
sebagaimana tetap adanya kemurnian emas dan perak.rot

20379. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: M,harnmad bin Tsa,r menceritakan kepada kami
dari Ma'mar, dari eatadah, tentang firman-Nya, ,t$ ArZ
Q4 "Moka mengarirrah air di rembah-rembah menurut
uhurannya." yang besar dengan ukuramya dan yang kecil

5* As-snyntlri dalam Ad-Dur At Mantsur (4t634), dan ia menisbatkannya kepada
Ibnu Abi Hatim dalm-taftL tapi kami tiaa. -.".nr*.nryu-aaiam nastat ini,
mungkin tulisannya tertapus.

l
l

1

J
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dengan ukurannya. (lJ tdi; "Buih yong mengembang." Buih
mengembang di atas'e. t6e*it!+iV, "Dan dari apa

(logam) yang merelca lebur dalam api." Yuttt emas jika
dimasukkan ke dalam api, maka kemurniannya akan tetap ada

dan hilanglah kotorannya. Ini adalah perumpamaan yang

Allah buat rurtuk kebenaran dan kebatilan. {iii3ift
it€a "Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak
ada harganya." Bergantungan di pohon sehingga tidak
menjadi apa pun, seperti halnya kebatilan. ,;61t:_((V
b.$ia',Kij"Adopu, yang memberi manfaat kcpada

manusia, maka ia tetap di bumi." Ini menumbuhkan

pepohonan, dan ini adalah perumpamaan kebenaran. "$& 5
/$ "Atau alat-alat, ada (pula) buihnyo seperti buih arus

itu." i6.it adalah kuningan dan besi.5,

20380. Al Hasan bin Mtrhammad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Haudzah bin Khalifah menceritakan kepada kami, ia
berkata: Auf menceritakan kepada kami, ia berkata: Telatr

sampai kepadaku tentang firman-Nya, glSi(, j:fiCii;
6r+U "Allah telah menuntnkan air (hujan) dari langit,
maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut

" ia berkata, "Itu adalah perumpamaan yang Allatl
buat untuk kebenaran dan kebatil or., 6lA,W :Jg ,,Maka

mengalirlah air di lembah-lembah menurut uhtranrqta.,,
Yang kecil sesuai t*urannya, yang besar sesuai ukurannya,

dan antara keduanya sesuai ti3|;^Sgf
$$"Uofo qus itu membmya baih yang mengembang,' la
berkata, "Besar, sehingga ketika air menjadi tenang, maka

s AUanrazzaq dalam taftir (2n$,234).
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buih hilang sia-sia sehingga angin menerbangkannya lalu ia
tidak menjadi apa pun, dan yang tersisa adalah air mumi yang

bisa dimanfaatkan manusia sebagai minuman dan

kemanfaatan lurnya."i,i:"$8 J "Atou alat-alat, ada

(pula) buihnya seperti buih arus l/a. " Perumpamaan buih
adalah segala sesuatu yang dilebtr dalam api berupa emas,

perak, tembaga, dan besi. Lalu hilang kotorannya dan tetap

ada yang bisa dimanfaatkan di tangannya. Kotoran dan buih

adalatr penrmpam&m kebatilan dan yang bisa dimanfaatkan

manusia yang berada di tangannyq berupa harta di
tangannya.5to

20381. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkat4
tentang firman-Nyq fi+":j I 5 tL r,6;) )$ A rtr;'o_r$)i;,
"Dan dari apa (ogam) yang mereka lebur dalam api untuk
membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihrrya seperti

buih arus itu," ia berkata" "Ini adalah perumpamrum yang

Allah buat unhrk kebenaran dan kebatilan." Kemudian ia

membaca, t::J 3;A1 Jg6 6+"'i-,5 A6 i(, -rf5t O'fj
V$",nAot telah menurunkan air (hujan) dari langrt, maka

mengalirlah air di lembah-lembah menurut ulatranrqta, maka

arus itu membau,a buih yang mengembang." Ia berkata,

"Buih ini tidak berglura." fi+ "i; I 5 "Atau alat-alat, ada

(pula) buihnya seperti buih arus itu." kijuga tidak berguna,

maka air tetap ada di bumi dan manusia memanfaatkanny4

dan perhiasan yang baik tetap ada serta bermanfaat bagi

tr, Pennulaan atsar im disebutkan oleh As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur
(41632), ssdangkan kelanjutan atso iti lihat Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir
(41322) tanpa sanad.
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manusia. b.ill y.#;6t6-(, (&?,a+ Aii'$i ft,
Je\rtKt 3.i*,- i4K ",l.dopuniuih itu, alan hilang sebagai

sesuatu yang tak ada harganya; adapun yang memberi

manfaat kcpada manusia, maka ia tetap di bumi.

Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan.,'

Ia berkata, 'Ini adalatr perumpamaan yang Allah buat untuk

kebenaran dan kebatilan. rrsr!

20382. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkat4
tentang firman-Nya, t;r*.'U-2:tl "Di lembah-lembah menurut

ulatrannya. " Ia berkata, "Yang kecil sesuai ukurannya dan

yang besar sesuai ukurannya."5r2

20383. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Thalhah bin
Amr menceritakan kepada kami dari Atha, ia berkat4 *Allatl

membuat perumpamaan untuk kebenaran dan kebatilan, maka

Dia mengumpamakan kebenaran seperti arus yang ada di
bumi, dan Dia memberikan perumpamaan kebatilan seperti

buih yang tidak berguna bagi manusia.rr5r3

Maksud firman-Nya, 9563 "Yang mengembang," adalah

meninggi dan menggelembung, berasal dari perkataan i ri; trpt $
;+t1. 

Juga dikatakan bagi tanatr yang tinggi, seperti bukit, dengan

lll tU* Jauzi dalan ZadAt Masir (41322).
5r2 As-suyrthi dalam Ad-Dtrr Al Mantsur (41G32), dan ia menisbatkannya kepada

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir, tapi kami tidak menemukarmya, mungkin
tulisannva hilans.

"' As-suyuthi dd; Ad-Durr Al Mantsw (4t633), dan ia menisbatkannya kepada
Abu Asy-Syaikh serta Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4/322) tanpa sanad.
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sebutan i,t. Juga firman Allah, g6 tifi "Hiduplah bumi itu dan

suburlah." (Qs.Al Hajj [22]:5)

Tembaga, timatr, dan besi di sini disebut itllir karena dijadikan

alat, dan semrur yang bisa dijadikan alat oleh manusia disebut L,Si'.
Seperti syair berikut ini:

Lat
zl z ...? o '..
..o ,:,,to.,c.jl *. Oi*' q'oli^ut;-'6

" B er s enang-s e nanglah kannu wahai or ang yang mengambil, karena

s esungguhnya s e suatu, s e b e lum kematian, adalah tipu-daya. " 
sta

Adapun mengenai t<ata )t;iit,adalatr:

20384. Diceritakan kepadaku dari Abu Ubaidah Ma'mar bin Al
Mutsanna, ia berkata: Abu Amr bin Al Ala berkata:

Dikatakan )i'453'tf,tu;3'#t6',* $ u.ii,i:ot'€.,lirl n
' a .- t.. t#'+ & "Kamu telah melemparkan buih, yaitu jika kamu

kehausan, maka angkatlatr buihnya, atau kamu diam, maka

tidak tersisa darinya sedikit pun."sts

Sebagian atrli batrasa Arab dari Bashrah menduga makna

firman-Ny4 il1* {j'i| "Akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada

harganya," adalatr dikeringkan oleh bumi.

'rt Bait syair ini milik Al Musya'ats Al Amiri, seperti pada Abu Ubaidah dalam
Majgz Al Qur'an (11328) danAl-Lisan (enri: gu).

&El.ir "a"Un 
harta dan perlengkapan. Bentuk jinalarya adalah, g.!r, dan grif

adalah j amalarya j amak.

fiiJt atau lljt Ss1afii .r-i{ "tipu dayd', dan yang pertama lebih utama. Al-Lisan
(cntri: g-:r) dan bait ini terdapat pada Ibnu Athiyatr dalam Al Muharrar Al Wajiz
(3/3 l l).

5rs Al Qnrmubi dalam Al Janrt li AhkaD, Al Qnr'an (9/305) dan Ibnu Athiyatr dalam
Al Muhsro Al Wajiz (3/308).
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Mereka juga berpendapat batrwa dikatakan $Ut & *mataarr

itu mongering" dengan makna i'i5."meresap" day *{}' ;d\yakni

il;A;.t,;t'rr,..Ig.,io e'ttt*bttb '*- 
* q4i' e

Disebutkan bahwa orang Arab meng ^u{;yJbt };ir'c'|vo.

vakni buih yang ada di atasnya. 
'z-:ii&tqrr$.Ia berkata: Mereka

;r;^;ni-,i+'S+}tbti;"Akuberusatramembantingrrva;'

Dikatakan {C*'\ii'Akan hilang sebagai sesuatu yang tak

ada harganya," dengan makna u'ii karena iamashdar 6a11 '9tf9it'@
i,r_lt-sehingga berkedudukan sebagaimana laya*",ya isim, yaitu

mashdar.DemikianpulaorangArabmemperlakrrkansemuamashdar

yangberasaldarimelakrrkansesuatu,sehinggasebagiannya
berkumpul kepada sebagian lainnya, ffPerti: :.fcii' "sampatr"' 0riilr
.,serbuk,, iuj.ir "pecatlan", dan 'rujtjr "buih" mengeluarkannya pada

teon isim.Sebagaimana pada perkataan , 'vlbyt '#..;w 
i';*il' Jilt<a

yang dimaksud dari kata oli-riil adalatr posisinya sebagai mashdar,

maka akan dikatakan Ai 
"JS'rl' @@@

e rI 4' i fr, \*#. d O.$'r'gxfi ri:ltir;g'"';\
erg';; ? 6ti3 iv,ti {5{,i3' {$^* eiJi't

@r'ixfi:r&;{,v
"Bagl orang.otdlflg yang mememthi serunfi Tuhannya,

(dkedial<mt)pembatasdfl ydrrgboik'Dartotmtg'orongyong

ddak memernlhi senrcm Tulwn, sekiranya mqela

rnur4unyat serwn (l'e@aor') yutg adf, dibumi dfrrr
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(ditanrbah) sebarry ak isi h,nni itu lagi besertmy a, niscay a
mqela alrer. menebus dirinya dengartlrclrayaart it;rt. Orang.
orattg itu ilisedial<ilrJbag1rrya hisab yanghm* dm tempat
l<ediaman mer.el<a ialah Jahanarn dm iarlah sehrn*.hmrk

tanpat l<Bilianan."

(Qs. Ar.Ra'd U3]: 18)

Abu Jarfar berkato: Allah SWT berfirman, "Bagi orang-

orang yang memenuhi seruan Allah dan beriman kepada-Nya ketika
diseru tmtuk beriman kepada-Nya dan mereka menaati-Nya serta

mengikuti Rasul-Nya dan membenarkan apa yang dibawanya dari
Allah, disediakan balasan yang baik, yakni surga." Seperti riwayat
berikut ini:

20385. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid

menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami aari Qatadah, tentang firman-Nya, ljq1 
"iltirilii;)- "Bagi orang-orang yang memenuhi seruan

Tuhannya, (disediakan) pembalasan yang baik" Yakni
surga.5t6

Fiman-Nyt, Vri- etfr;rC # 4,i,i,iil#-d A.,fr',
.s1b'ii{ iJl Il4 "Dan orang-orarg yang tidak memenuhi seruan

Tuhon, sekiranya mereka memryrryai semua (keksyaan) yang ada di
bumi dan (ditambah) sebanyak isi bumi itu lagi besertanya, niscaya
mereka akan menebus dirinya dengan kekayaan itu." Allah SWT

516 AI Mawardi dalam An-Nukat wa At tlyun (3ll}7) dari Ubay bin Kab, dan Ibnu
Jauzi dalam Zad Al Masir @f8D dari Ibnu Abbas.
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berfirman, "Orang yang tidak memenuhi seruan Tuhan ketika diseru

kepada tauhid dan menyatakan ketuhanan-Nya, tidak taat terhadap apa

yang diperintahkan kepada mereka, serta tidak mengikuti Rasul-Nya

dan tidak membenarkan apa yang dibawa olehnya dari Allah, maka

jika mereka mempunyai semua yang ada di bumi, ditambah dengan

kekayaan sebanyak itu, kemudian semua itu diberikan kepada mereka

sebagai pengganti atas apa yang dijanjikan Allah bagi mereka di

neraka Jahanam, niscaya mereka akan memberikannya unfuk

membebaskan dirinya."

Allah berfirman, yd ,y 

" 

A{i "orang-orang itu

disedialran baginya hisab yang buruk" Dia berfirman, "Orang-orang

yang tidak memenuhi seruan Allah akan mendapatkan hisab yang

buruk. Allah berhak menyiksa mereka semua karena dosa-dosanya,

kemudian tidak memaafkan mereka sedikit pun, batrkan menyiksa

mereka semuanya.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

20386. Al Hasan bin Arafah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yunus bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Aun menceritakan kepada kami dari Farqad As-

Sabkhi, ia berkata: Syahr bin Hausyab berbicara kepada kami

mengenai firman Allah, v4';;- { "Hisab yang burulq"

yakni hingga tidak terlewat sedikit pun.5t7

20387. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyatr

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj bin Abi

"' lbnu Athiyah Mltm Al Muhort Al Wojb Qt308) dan Ibnu Jauzi dalam Zad At
Masir (41323).
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Utsman menceritakan kepadaku, ia berkata: Farqad As-
Sabkhi menceritakan kepadakl ia berkata: Ibrahim An-
Nakha'i berkata, "Wahai Farqad, apakatr kamu tahu apa itu ,

yl$TlZ' Aku berkata, "Tidak." Ia berkata ,yaitu

seseorang dihisab atas semua dosanya dan tidak diampuni
sedikit puJl."ste

Firman-Ny 
", &#rV6 

,'Dan tempat kediaman mereka ialah
Jalranam. " Dia berfirman, "Tempat tinggal mereka pada Hari Kiamat
adalah Jatranam."

"(r$,;$ 
'Dan itulah seburuk-buruk tempat kcdiaman." Dia I'

berfirman, "Seburuk-buruk tempat tidur dan tempat yang

dibentangkan adalatr Jahanam, yang merupakan tempat mereka pada

Hari Kiamat."

ooo

,"$'iiljif';r{ili}i';6'fi +nU$jie;$,;fr
"iylM otang yang nengetalruibahwasmrya @a yarJg

diarrutl<anl<epadmru ilmi Tulwvru itubenor sam{t
ilengart orarJg yarrgbuta? Harryalah orctr.g.or(mg yarrg

berolql saia yang da4t nmgarnbil pelajaran."

(Qs. Ar.Ra'd [13J: 19)

5rt Ibnu Jauzi dalarn zad Al Masir (4R23), Ibnu Athiyatr dalam Ar Muhoro Ar
Wajiz (3R08), dan Al Baghawi daJram Ma,alim At-Taruit el34t).
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Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman, "Apakah orang

yang mengetatrui bahwa yang ditgrunkan Allah kepadamu, watrai

Muhammad, itu adalatr kebenaran, kemudian ia beriman,

memhnarkan, dan menjalankannya, sama dengan orang buta yang

tidak mengetahui posisi hujjatr Allah kepadanya dan tidak mengetahui

kewajiban yang ditetapkan kepadanya?"

Pendapat kami mengenai hal ini sama dengan pendapat para

ahli takwil. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut ini:

20388. Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam

menceritakan kepada kami dari Umar, dari Sa'id, dari

Qatadatr, tentang firman-Nya, '{W&ii$f6f;-'l
"Adaluh orang yang mengetahui bahwasanya apa yang

dirurunkan lrepadamu dari Tulunmu itu benar," ia berkata'

"Orang-orang yang mengambil manfaat dan memperhatikan

dari apa yang mereka dengar dari Al Qu'an. Atlatt

berfirman, {43'{{ 'Sama dengan orang yang buta?'

terhadap kebaikan, sehingga ia tidak bisa melihatnya."5re

x'irman-Ny ", $g$t7:idil "Hanyalah orang-orang yang

berakal saja yang dapat mengambil pelaiaran." Maksudnyq yang

mengambil pelajaran terhadap ayat-ayat Allatl adalatt orang-orang

yang berakal.

Kata #Vibentuk tunggalnya adalah U.

su fu-S'rynttri drlm, Ad-Drrr Al Mmtsu (41636), dan ia menisbatkannya kepada

Ib,nu Abi Hatim dalarr ta&ir, taPi kmi tidak menemukanny4 mungkin

utisamyahilmg.
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xi J t;'o];tj1t@ 6ji'o,:rf-{J Ji #i,i$-'".4i
v6 &'o|,Qt'rf| <;;tt" Ji; 6 

" *,
'(Yaiar) or(mg.orcmg ydng memenuhi ianii Nlah dnrr fidak

nlrrusak perianjian.

Dart orang.uarJg yarrg mffigrwfurJd(orr dpd.dpd yang y'Jilah

puintahl<an supaya ili}u/oungl<an, dmt mqeka takutlnpodo
Tulwnny a dan takut lnpda hisab y ang buntk},

(Qs. Ar.Ra'd [13] : 20.2L)

Abu Ja'far berkata: Allatr SWT berfirrnan, "Mereka yang
mengambil pelajaran terhadap ayat-ayat Allah adalatr orang-orang
yang berakal, yaitu yang menjalankan wasiat yang Allatr berikan
kepada mereka." 'r$|'t;ir-{j "Dm tidak merusak perjanjian,,Serta
tidak melanggar janji yang mereka tetapkan kepada Allah dengan cara
menentang-Nya, sehingga mereka tidak mengerjakan apa yang
diperintabkan kepada mereka dan menyimpang kepada apa yang
dilarang bagi mereka.

Kami telah menjelaskan makna LSir 66 !r i:rit sebelumnya
dengan bukti-buktinya, sehingga tidak perlu diulang lagr di sini.

Pendapat kami dalam hal ini sama dengan pendapat para atrli
takwil. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut ini:

20389. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam menceritakan

kepada kami dari Amr, dari Sa'id, dari eatadah, ia berkata: G1
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?i$il$fit- "Hanyalah orang-orang yang berakal saia

yang dapat mengambil pelajaran." (Qs. Ar-Ra'd [13]: 19)

Telatr jelas siapa mereka. Kemudian Dia berfirman, itjrj-.r-ii
',*J 6#-{1 jti ;ia"gaitu) orang-orang yang memenuhi

janji Allah dan tidak merusak perjanjian. " Jadi, kalian harus

memenuhi janji, dan janganlah melanggar perjanjian karena

Allah melarang dan akan memberi balasan yang sangat keras,

hingga Dia menyebutkannya sebanyak puluhan kali, sebagai

nasihat bagi kalian dan menjadi balasan bagi kalian serta

hujjah atas kalian.

Mereka yang bisa mengagungkan hal itu sebagaimana Allah
mengagungkannya adalah orang-orang yang bisa memahami

dan berpikir, sehingga mereka mengagrmgkan apa yang telah

Allah agungkan!

Qatadah berkata, "Disebutkan kepada kami bahwa Rasulullatt

SAW pernah bersabda dalam khutbahnya,

'Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah, dan tidak
ada agama bagi orang yang tidak menepati janji'."5zo

Fiman-Nya,J,ij-J,*'nt;'J:V,'bj;*15$"Danorang-orang
yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supcya

' dihubungkan " Allah berfirman, "Orang-orang yang menyambung tali

520 I Ath-Thabrani dalamAl Mu'jon Al Kabir (101280, 10553) dari Ibnu Mas\r4
Al Hindi dalam Koa Al Ummal (5503), Al Qurthubi dalamAl Jantt li Ahkon Al
W'd, (91307,30E), dan Fakhrunazi dalam tafsir (19147).

li'* |'i;J. &,ti ,:i'^lYl |';).oqf v
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persaudarzum yang telah Allah perintahkan untuk menyambungnya,
sehingga mereka tidak memutuskannya.,,

fri55;:.4 "Dan merelca takut kcpada Tuhannya.' Allatr
berfirman, "Mereka takut kepada Allah untuk memutuskannya, karena
Dia akan menyiksa mereka karena telatr memutuskannya dan karena
penyimpangan mereka terhadap perintatrnya mengenai hal itu."

Firman-Nya, 9t$;;itl6 ,,Dan tahtt lepada hisab yang
buruk" Dia berfirman, "Mereka takut dengan pertanyaan Allah
kepada mereka dalam hisab, sehingga mereka bersungguh-sungguh
dalam taat kepada-Nya dan menjaga larangan-larangan-Nya. "

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

20390. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Affan menceritakan kepada karni, ia berkata: Ja'far
bin sulaiman menceritakan kepada kami dari Amr bin Malik,
dari Abu Al Jauza, tentang firman-Nya, 'ojrqr'frj<;;:,r"
yq;; "Dan meretra takut kepada Tuhanrrya dan tahtt
kcpada hisab yang buruk," ia berkata, "perbandingan
alJlal.rr52l

20391. ...ia berkata: Affan menceritakan kepada kami, ia berkata:
Hammad menceritakan kepada kami dari Farqad, dari
Ibratrim, ia berkata, "Hisab yang bunrk adalatr hisab orang
yang tidak diampuni. "52

lif fU* hua dalam Zad Al Masir (4t323)dan Abdurrazzaq dalam taftir eD34).tz Ibnu Jauzi dalam zad Al uasi gnil), Al Baghawi dararr Ma,alim At-Taruil
(3/348), dan Ibnu Athiyah d^lamAl Muhuro Al Wajiz (3/308).

l
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20392. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb
mengabarkan kepada karni, ia berkata: Ibnu Z-aid be*,ata
tentang firman-Nya, V$':i'tjq, "Dan tahtt kepada

hisab yang buruh" ia lalu ditanya, 'Apa itu hisab yang

buruk?' Ia menjawab, 'Tidak ada yang terlewat padanya."5ts

20393. Ibnu Sinan N Q"tzaz menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Al Haiiaj, dari
Farqad, ia berkata: Ibrahim berkata kepadaku, ,Apakatr kamu
tahu apa itu hisab yang buruk?u Aku menjawb, ,Aku tidak
tahu.u Ia berkata, "Seorang hamba dihisab atas semua

dosanya yang tidak diampuni sedikit pun."szr

ooo

f, #i L ljfr?r',fifi Vt$ tr; #,,c5 ti&'r5:S

):xi ;iL ?, "Lg3'4i 
-4 6;,3 +r'+g

"Dcn qarJg.ofimg yang sahu kareru nwrcmi ksnilwort
Tiwnnya, nendiril<mt shaht, dm nmd<ahl<m sebagif,n
rezeki yorrg Kuni Mkffi kepadt rtnela, secclrct sentknryi

atfiitermrg.tnangansqtanenolakl<ejahatanilmgan
l<ebail<ou ormrg.ofimg itulah yorrg nreilapot teneat

le^ruilalwn (yffiSfuik)."

(Qs. Ar,Ra'd U31z 221

11 tru Athiyah dalem. Al Muhoro At Vqiiz(3R0S).til Ibnu Jauzi dakn zod Al Masir @t3'i3) it- Al Baghawi dalam Ma,alim At-
Tozil QRa$.
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Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfiman, l!jj';1$$ "Oa"
orang-orang yang sabar," dalam memenuhi janji Allatr dan tidak

melanggar perjanjian dan silatunatrim. 'rj-3 itit$ "Karena mencari

lceridhaan Tuhannya," dengan maksud mengagungkan Allah dan

menyucikan-Nya dari menyalahi perintah-Nya atau melakukan

sesuatu yang diharamkan melakukannya hingga berbuat maksiat

terhadap-Nya.

'rjAll;l* "Mendirikan shalat." Dia berfirman,

"Laksanakanlah shalat fardhu pada waktunya sesuai dengan

ketentuan-ketentuannya. "
'+f6 k ff||\fil-, "oon menaflrahtcan sebagian rezeki

yang Kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-

terangan. " Dia berfirman, "Tunaikanlah dari harta mereka zakatnya

yang telatr diwajibkan, dan nafkahkanlah dari harta tersebut pada jalan

yang diperintahkan, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-

terangan." Sebagaimana riwayat-riwayat berikut ini:

20394. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr

bin Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Nya, ili7rt $(fi-r "ttlrndirikan shalat," yakni shalat

lima waktu. L!.;L'ei9'rjA, uDan menaJtrahkan

sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka, secara

sembunyi atau terang-terangan, " ia berkata, " Z*at.usu

20395. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,
'iAt adalatr menjalankan.- Zatd berkata, "Sabar dalam dua

5r lbnu Jauzi dalam Zad At Masir (4R24).
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hal tersebut, sabar karena Allah terhadap apa yang ia cintai

meskipun berat dirasakan oleh jiwa dan badan, dan sabar atas

apa yang tidak disukai meskipun nafsu mendesaknya.

Dengan demikian, ia-tennasuk orang yang sabar." Zaid lalu

*.-bu"n 2 
if 6fr 'AW q ruP " (sambit engucaptran),

'salamun 'alaihtm bima shabartum'. Maka alangkah

baibtya tempat kesudalun fra. " (Qs. Ar-Ra'd ll3l:24)5x

Fiman-Ny r,',dfJl i{\ <,;;{t " Serta menolak kci ahatan

dengan kcbaikan." Ia berkat4 "Mereka menolak kejahatan yang

dilalcukan orang terhadap mereka dengan kebaikan kepada mereka."

Sebagaimana riwayat berikut ini:

20396. Yunus menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada lomi, ia berkata: Ibnu 7-aid berkata

tentang firuran-Nya,'41';!-L\<,;;{t "Serta menolak

kcjahatan dengan kebaikan" ia berkata, "Mereka menolak

kejahatan dengan kebaikan. Tidak membalas kejatratan

dengan kejahatan, al<an tetapi menolaknya dengan

kebaikan."527

Fiman-Nya, ):fie'?43 "orang-orang itulah yang

mendapat tempat kcsudahan (yang baik).' Allah SWT berfirman,

"Mereka yang telah kami sebutkan sifat-sifatnya mendapat tempat

5r Al Mawardi Mn an-Nukat wa Al llyt*t (3/109) dan Ibmu Jauzi dalm zad Al
Mafi(4R25).t' Al Mawardi dalrm A*Mirat wa Al tJytot (3/lD).
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kesudatran yang baik." Allah menempatkan mereka di surga yang jika
mereka bukan orang beriman maka tempatnya adalah neraka.

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah, mereka

mendapatkan balasan atas ketaatan mereka kepada Tuhannya di dunia
berupa surga.

@o@

'i4fr1 gi; b4v 6t, {, $ Wi $; 5;
,,1i & ;4 {a q KG&@ y6,ye &'o!-'i

"(Yaitu) surgd Adnymgrnqelcamastrklce ilalarnrrya I

b q sama. s ct:nra dengan or cmg. or (mg y arrg shalih ilmi b ap ak
bapalnya, istri.istrhrya ilmt anak cucunyd, sedang

malail<flt malailat masrtkl<c tempm.tut@at ntqela dmi
sernn pintu. (Solrtil mengucapl<on), 'salarrwrt 'almilllalnr

bhna shabmhmt' . Mal<f, almrJdl<ah bailny a ternpat
lcBsudahan if;.t."

(Qs. Ar.Ra'd [13] :23.24) 
t

Abu Ja'far berkata: gi 5L "(Yaitu) surga And.,,penjelmaan

dari tempat kesudatran, seperti dikatakan, lr't+ F,j, f sehingga

Abdullah adalatr orang yang dikatakan sebagai sebaik-baik lelaki.

Jadi, takwil kalam adalatr, mereka mendapat balasan atas

ketaatan mereka berupa strga Adn. Kami telatr menjelaskan makna

kataAdn yang bermakna bertempat tinggal dan tidak pergr.



TdfstuArt:Ihabari

Fiman-Nya, 6;; g;fr 'oSt; I &,;3 "Bersama-sama

dengan orang-orang yang shalih dari bapak-bapalmya, istri-istrinya

dan anak cucunya. " Allah SWT berfirman, "Surga Adn dimasuki oleh

orang-orang yang sifatnya telah dijelaskan, yaitu orang-orang yang

memenuhi janji dan menyambung apa ymg diperintahkan untuk

disambung dan mereka takut kepada Tuhan mereka, orang-orang yang

sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, dan orang-orang yang

mendirikan shalat serta mengerjakan perbuatan-perbuatan yang Allah

SWT sebutkan dalam ketiga ayat ini."

{..-iY i\r; o & r;i "Bersama-sama dengan orang-orang

yang shalih dari bapak-bapalorya, istri-istrinya. " Yaitu istri, keluarg4

dan anak cucunya. Kebaikan mereka adalah keimanan mereka dan

ikutnya mereka kepada perintah-Nya serta perintah Rasul-Nya.

Sebagaimana riwayat-riwayat berikut ini:

20397. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syababah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Warqa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, tentang firman-Nya, T.St; r. & ;S "Bersama-

sama dengan orang-orang yang shalih dari bapak-

bapalorya," ia berkata, "Orang yang beriman sewaktu di
dunia."52t

20398. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

'' Ibnu Athiyatr dalam Al Muhoro At Wajb (3/310), As-Suyrthi dalam Ad-Durr
Al Mantsw (4/639), dan ia menisbatkannya kepada Abu Asy-Syail*r dan Ibnu
Abi Hatim dalam tafsir, tapi kami tidak menemukannya, serta SuSan Ats-Tsauri
dalam tafsir (153).



SurahAr-Ra'il

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid.'2'

20399. Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullatl

menceritakan kepada kami dari W-qq dari Ibnu Abi Najih,

dari Mujahid, riwayat yang sama.53o

20400. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, tentang firman-Nya,
'*St: o & i3 "Bersama-sama dengan orang-orang yang

shalih dari bapak-bapafutya," ia berkata, "Orang-orang yang

beriman di antara bapak-bapakny4 istri-istri, dan anak cucu

mereka."53l

_ Fiman-Nya, WqK{{,ir@ y(,fgrrlrl,}r.irrK4fi
ttJfGiG "Sedang malaikat-mataiknt masuk ke tempat-tempat

merelra dari semua pintu. (Sambil mengucapkan), 'Salamun'alaihtm

bima shabartum'. Maka alanglah baihya tempat lresudahan itu."
Allah SWT berfirman, 'Malaikat masuk menemui orang-orang yang

sifatnya telah Allah sebutkan dalam ketiga ayat ini, batrwa mereka

berada di surga."

a (Para malaikat itu masuk) dari semua pintunya LrK&&
fr,i. "{So*bil mengucaplan),'salamun'alaihtm bima shabartum'. "

atas ketaatan kalian kepada Tutran kalian, $li&e "Maka alangkah

5D lbid
530 lbidt, Ibid
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bailotya tempat kpsudahan itu." Disebutkan batrwa surga Adn

memiliki lima ribu pintu.

20401. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ali bin Jarir

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Salmatr

menceritakan kepada kami dari Ya'la bin Atha, dari Nafi bin

Ashim, dari Abdullah bin Amr, ia berkata, "Sesungguhnya

surga Adn memiliki istana yang disebut dengan Adn, di

. sekitarnya terdapat Al Buruj dan Al Maruj yang di dalamnya

terdapat lima ribu pintu, dan pada setiap pintu terdapat lima

ribu kemewahan yang tidak bisa dimasuki selain oleh para

Nabi, orang jujur, atau orang syahid."532

20402. ...ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman bin Maghra menceritakan kepada kami dari

Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, tentang firman-Nya,' gf"5;
"(Yaitu) surga And," ia berkata, "Kota surgq di dalamnya

terdapat para rasul, nabi, syahid, imam yang mendapat

petunjuk, dan orang-orang di sekitamya sejumlah surga di

sekitarnya.""'

Terdapat bagian.yang dibuang dari. firman-Nyq il*-''&:$fi

'.lfi IiL'AW q. K$& @ y6 I g $ "srao,s mataikot-

malailrat masuk ke tempat-tempat merelca dari semua pintu. (Sambil

mengucaplcan),'Salamun'alaihtm bima shabartum'. Maka alangkah

bailorya tempat kesudahan itu." Yaitu kata 'oik 
"mereka

mengatakan" karena cukup dengan petunjuk kalam tersebut,

t" fbnu Katsir dalam tafsir (E/134).
533 As-suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsu (41638) dan Ibnu Katsir dalam tafsir

(E/136).
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sebagaimana firman-Nya, 4; i+ b;r'65 a;r;St )Lie; j;
6A-gj "Dan (alangkah igerinya),'-jika sekiranya kamu melihat

kcttlra orang-orang yang berdosa itu menundukkan kcpalanya di
hadapan Tuhannya, (mereka berkata), 'Ya Tuhan kami, kami telah

melihat'." (Qs. Sajdah [32): 12)

20403. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid

menceritakan kepada karri, ia berkata: Ibnu Al Mubarak

mengabarkan kepada karni dari Baqiyah bin Al Walid, ia
berkata: Arthah bin Al Mundzir menceritakan kepadaku, ia

berkata: Aku mendengar salah seorang pemimpin tentara

yang bemama Abu Al Hajjaj berkata: Aku duduk menemani

Abu Amamah, ia berkata, "Orang mukmin akan duduk pada

singgasananya jika memasuki strga. Ia memiliki dua baris

pembantu, dan pada sisi dua baris terdapat pintu yang dijaga

oleh seorang penjaga. Kemudian seorang malaikat datang

meminta izin, dan pembantu yang paling jauh berkata kepada

penjaga di sebelahnya, 'Seorang malaikat meminta izin'.
Kemudian penjaga tadi berkata kepada penjaga di sebelatrnya

lagi, "Seorang malaikat meminta izin." Hingga sampai ke

orang mukmin tersebut, dan ia pun berkata, "Berilah izin."
Kemudian yang terdekat dengan orang mukmin tersebut

berkata, "Berilah izin." Kemudian yang berikutnya berkata

kepada yang berikutnya, "Berilah izin." Demikian seterusnya,

sampai yang terjauh di dekat pintu. Kemudian pintu

dibukakan untukny4 maka ia masuk dan mengucapkan

salarn, kemudian perg.t'

sil Al naghawi daten Ma'alim At-Taruil (3R52).



20404. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak

mengabarkan kepada kami dari Ibrahim bin Muhammad, dari

Suhail bin Abu Shalih, dari Muhammad bin Ibratrim, ia

berkata, "Nabi SAW mendatangi kubwan para syuhada pada

setiap awal tahun, kemudian membac4 lk 6|dJt ifli
litlt ;|ib {. Demikian juga yang dilakukan oletrAbu Bakar,

Umar, dan Utsman.535

Firman-Nya, 'AACru'{, "(Sambil mengucapkan),

'salamun'alailam bima shabartum'. Para ahli takwil dalam hal ini

berpendapat sama dengan pendapat karni. Mereka yang berpendapat

demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

20405. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdunazzaq

menceritakan kepada kami dari Ja'fff bin Sulaiman, dari Abu

Imran Al Juni, tentang ayat, t*qffe' '(Sambil
mengucapkan), 'Salamun 'alaihtm bima shabartum'." ia

berkata, "Atas agama kalian."536

20406. Yunus menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zud berkata"

tentangfi rman-Ny"Wq,'S{;'{T"lsambilmengucapkan),
'Salamun 'alaihtm bima slwbartum'." la berkata "Ketika

mereka sabar terhadap apa yang dicintai Allah kemudian

TafsirArtfiwfut

t" Abdurrazzaq dalanAl Mushannaf (6716), Ibnu Katsir dalam Al Bidayahwa An-
Nihayah (4145), dan AI Qurthubi dalam Al Jmti' li Ahkn, Al Qt'on (91312).

5r Abdnrrazzaq dalam tafsir QD35) dm Al Qurthubi dalam Al Joni' li Ahtarn Al
Qw'ut(91312).
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mereka memberikannya:' bj; '^L W q dfr "Dan Dia

memberi balasan lcepada merelca knrena kesabaran merekn

(dengan) surga dan (pakaian) sutra." sampai ayat, l!i7';t$
tKZ "Dan usahamu adalah disyuhtri (diberi balasan)." (Qs.

Al lnsaan 176l: 12-22) Ia berkata, "Mereka juga sabar atas

hal-hal yang Allah benci dan haramkan kepada mereka, serta

atas beban berat pada mereka dan yang Allah cintai. Oleh

karena itu, Allah memberikan salam kepada mereka dengan

saram tersebut."u .q, K{;'p1 @.7'; ,fg A* 'ofli}K{*t
)tif & 'A "'i4 "sraong *iloit*t-m'ilailat masuk kc

tempat-tempat mereko dari semua pintu. (Sambil

mengucapkan), 'Salamun 'alathtm bima shabartum'. Maka

alangkah baiknya tempat kesudahan itu.'637

Adapun makna firman-Nya, )lrt&'C "Maka alanglcah

bailorya tempat kesudahan itu," adalah seperti riwayat berikut ini:

20137: Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq

menceritakan kepada kami dari Ja'far, dari Abu Imran Al
Juni, tentang perkataan mereka, )gil&'e "Maka alangtrah

baifutya tempat kcsudahan itu." la berkata, "Surga daripada

neraka.rr53t

ooo

t" fbnu JavidalamZadAt Masir (41325).
53s Demikianlan iliir menurut Ath-Thabari, akan tetapi menurut Abdunazzaq ( iti3l

t6t U) alih-alih 9gt'U &J t). AUAurrazzaq dalam tafsir QD3 5).
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J +5 7 U a,;-1 rt 4* i;,u ;i .ri1,rr:i;_rji5

@ 7r1ri & {, iAi { qJ b:*i ei,:i,i5'rr;;
"orang-orang y,,rrg merusak ianii y'dllah setelah diilcrarlca,

ilengan tcguh ilmr mernrtuskan apa-apa yo,ng y'flrah
perrntahl<mnrpayadilwbundknrlilanmengad.al<an

lr-.sal<frrJ ili h$rJi or dng- or arJg iturah y ang nremp u oleh
kuarl<m ilm bagi mqeka te'mpat t<ediarnan yang bun*

(Jalwrwr).,,

(Qs. Ar.Ra'd U3l:25)

Abu Ja'far berkata: AIIah SWT berfirm *, fi.# ir#;_r-\i|
"Orang-orang yong merusak janji Allah,, serta pelanggaran mereka
terhadap ja.qii, menyalahi perintatr Allah dan perbuatan maksiat
mereka. .rrr";7,t62 ,,Setetah diitvarkan dengan teguh,,, atas diri
mereka turtuk menjalankan apa yang dijanjikan kepada

i,7j-{;+fr 1U'-furt ,Dan memutustcan apq-apa yang
Allah perintahkan supcrya dihubungkan." Mereka memufuskan tali
silaturratrim yang Allah perintatrkan untuk menyambun g,rya.i6r#j
*.t'il "Dan mengadakan kcrusakon di bumi., yaitu perbuatan mereka

di dunia dengan maksiat kepada Allah. ?15i,& $l ,,Ororg_orang

itulah yang memperoreh kunkan," yakni jauh dari rarrmat-Nya dan
jauh dari sruga-Nya. .71Ai';j-'{: "Dan bagi mereko tempat kcdiaman
yang buruk (Jahanam). " Mereka mendapatkan apa yang buruk bagi
mereka di akhirat.

20408. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah
bin shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu,awiyah

-^,f
-

-
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menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, ia berkata

"Dosa terbesar adalah menyekutukan Allah, karena Allatr
berfirman, i$ 'i(# )Ai (. :L 6W, ;;V i;- ;,3
"Barangsiapa mempersehttukon sesuatu dengan Allah, mako

adalah ia seolah-olah jatuh dmi langit lalu disambar oleh

burung. " (Qs. Al Haii l22l:31) Maksudnya adalah melanggar
janji dan memutuskan tali silaturratrim, karena Allalr
berfirman, )art';i 'fi ?Ai 'fl A{i ,,orang-orang itutah
yang tnemperoleh latukan dan bagi mereka tempat kcdiaman

yang buruk (Jahanam). " Yakni kesudatran yang buruk.53e

20409. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata, tentang firman-
Nvu, ',#3_64,;it jU 6;b;.*)""Dan memutuskan apa-

apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan." la

"berkata, 
*Telah sampai kepada kami batrwa Nabi SAW

bersaM4

* U!'u # rt rblrlrn,€, JL f I ttt
t-( 1a;rbt

'Jika kamu tidak pernah berjalan dengan kakimu menuju

saudaramu dan tidak memberinya dari sebagian hartamu,

berorti kamu telah memutus (silaturrahim dengan)nya'.'ffi

r3e As-snynthi dalam Ad-Dttn At Mottsw (4til1), dan ia menisbatkannya kepada
Ibnu Abi Hatim dal"m ta8ir, tapi lrami tidak meiremukannya.* 
Ib,nu Athiyah dalam Al tutuhoro Al Wqiiz (3/310).
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20410. Muharnmad bin Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia

berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syu'batr menceritakan kepada kami dari Amr bin

Murrah, dari Mush'ab bin Sa'd, ia berkata: Aku bertanya

kepada bapakku tentang ay at,'jirj i @ ;Gt t,J;'i \g S S
G:Xi 'tJ;$ 4 i* "Katakanlah, 'Apakah aknn Kami

beritahukan kcpadamu tentang orang-orang yang paling
merugi perbuatannya?' Yaitu orang-orang yang telah sia-sia

perbuatannya dalam kchidupan dunia ini " (Qs. Al Kahfi

[8]: 103-l0a) Apakah mereka haruriah (sebuatr kelompok

dari kalangan Khawarij yang boleh dibunuh karena mereka

tidak taat, memisahkan diri dari jamaah, dan memerangi

kaum muslim)? Ia menjawab, "Bukan, melainkan haruriyatr

adalatr 6 +fr XU !,frt 4t" t:;'u fi t+'or:j;;-ir-5i;

)\1fi ';i'fi 
'A?lA{,fib-ti14|t$;g;-,orang-orangyang merusak janji Allah setelah diibarkan dengan teguh

dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya

dihubunglcan dan mengadakan kerusaknn di bumi, orang-

orang itulah yang memperoleh httukan dan bagi mereka

tempat kcdiaman yang buruk (Jahanam)'." Sa'd menyebut

mereka sebagai orang-orang fasik.sr

2}4ll. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Daud menceritakan kepada kami, ia berkata: Snrbatr
menceritakan kepada kami dari Amr bin Murrah, ia berkata:

Aku mendengar Mush'ab bin Sa'd berkata: Aku memberikan

't lbnu Athiyah dalam Al Muhorq Al Wojiz (3/310) dan Al eurthubi dalam At
Jani' li Al*an Al Qar'an (91314) .
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mushaf kepada Sa'd, kemudian saurpai kepada ayat ini. Ia
lalu menyebutkan hadits Muhammad bin Ja'far.s2

coo

,tt41i r,t{ r, vtri $u v$ : g, 5$ a1;$ _c, i|rii
@gJn*fi

*Nlah meluasl<an rczeki dm rwryetrrpitl<anrryabagi siapo
y ang Dia l<ehendakL Mq el<n bu gen$ir a ilengan l,rzhidup an
di ihnid, padahal l<chidupon ilunia iar (dibanding dengui
l,chidup an akhir at, llaorlut aloh l<esenangan (y ury sedikit) ."

(Qs. Ar,Ra'd [13]: 26)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman: Allah meluaskan rezeki
kepada oiang yang Dia kehendaki di antara makhluk-Nya, kemudian
Dia meluaskannya rmtuknya karena di antara mereka tidak ada yang

pantas menerimanya.

Lataz/rr'4'1i "Dan menyempitkannya." Dia berfirman,

"Menyempitkan rezeki dan kehidupan orang yang Dia kehendaki di
antara mereka, karena ia tidak pantas selain mendapat kesempitan."

€ll*Vi "Mereka bergembira dengan kehidupan di
dunia." Dia berfirman, "Orang-orang yang diberikan kelapangan

rezeki di dunia bergembira atas kekufiran mereka terhadap Allatr dan

kemaksiatan mereka terhadap-Nya atas kelapangan yang diberikan

kepada mereka" dan tidak mengetahui apa yang ada di sisi Allah bagi

s IbnuAthifh dalamAl MutroroAl WajizQRIO).

l
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orang-orang yang beriman kepada-Nya di akhirat berupa kemuliaan

dan kenikmatan. Kemudian Allah SWT memberitahukan mengenai

kesempitan rezeki di dunia terhadap ormg-orang yang beriman

tentang apa yang dimiliki Allah di akhirat, dan Dia mengetatrui

harnba-hamba-Nya serta kesempitannya."

Dia berfirm 
^n, 

'{,it'*fia$ti#(t "Padahal kchidupan

dunia itu (dibanding dengan) kehidupan affitirai hanyalah

kesenangan (yong sedikit)." Dia berfirman, "Semua yang diberikan

kepada semua orang itu di duniq berupa keluasan dan kelapangan

rez-eki serta kemakmtran hidup, dibandingkan dengan yang ada di sisi

Allah yang diberikan kepada oftrng-orang yang taat di akhirat nanti,

yang hanyalah kesenangan yang sedikit, hinq dan bersifat sementara."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat

berikut ini:

20412. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syababah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Warqa menceritakan kepada kard dari Ibnu Abi Najitu dari

Mujatrid, tentang firman-Nyq'€, $t "Hanyalah kcsenangan

(yang sedikit)," ia berkata, "Sedikit dan sementara"a3

2M13. Al Mutsanna menceritakan kepadaku" ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada lcami dari Ibnu Abi Najrlu dari

Mujahid.s

$ Mu;ahia dahsr tafsir (406), Al Mawardi dals AtNuhat wa Al UW QtllL),
Al Baghawi Mu Ma'alim At-Tozil (3R53), de Al Qrrthubi dorlaum Al Jnti' li
Attsn Al Qt'or(9Rl4).s lbtd.

-€l
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20414. ...ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullatr menceritakan kepada kami dari W*qq dari Ibnu

Abi Najih, dari Mujatrid, tentanng firman-Nya, A€rt'-,i{(t
UJt'r*Si 'Padahal kchidupan dunia itu (dibanding

dengan) kehidupan akhirat, hanyalah kesenangan (yang

sedikit)," ia berkata, "sedikit dan sementara."5a5

20415. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Bakir bin Al

Akhnas, dari Abdurratrman bin Sabith, tentang firman-Nya,

'g-fiyr;SiA€52,91('ffi 2fiV16'urrrkabergembira
dengan kehidupan di dunia, padahal kchidupan dunia itu

(dibanding dengan) kchidupan aldirat, hanyalah kcsenangan

(yang sedikit)," ia berkata, "Seperti perbekalan seorang

gembala yang dibekali oleh keluarganya, sekadar buah

kurma, sesuatu yang terbuat dari tepung, atau sedikit susu

untuk minum."s
CCC

;, ufr sy 3 !i,, vz-( )& 1j-{1

@;(1; Aw,qi!€)
"Otartg-orangl<ofwfullofrar'Mangapadnakditmtri<an

l<epadmrya (Ivfuhmmad) tmdo furukiwu) dmi
Tulwrvry a7' Katal<mtlah,' S estngguhny a Nlah

Y5 lbids Al qnrthubi dalam Al Jami' li Alrkan Al Qur'an (91314) dari Ibnu Abbas, Abu

Halryan dalam Al Bahr Al Muhith (6138/.), dan Al Mawardi dalan An-Nukat wa

Al Uyun (3/l l0) dari AMullah bin Masbd.

W'"$i\fi

-
l-zv }-
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nrrzry e^rritkan sia|a y orng Au krlhr.ilaki il*rJ meruniuki
orcng. ofimg y ong bettoba lrcpada.N y a."

(Qs. Ar.Ra'd U3lz 271

Abu Je'far berkata: Allatr SWT berfirman, "Orang-orang

musyrik di antara kaummu berkata kepadamu, wahai Mtrharnmad,

'Mengapa tidak turun tanda kepadamu dari Tuhanmu, baik seoftmg

malaikat yang memberikan peringatan bersamamu, maupun

diberikannya harta ftepadamu)'. Katakanlah,'Sesungguhnya Allatr
menyesatkan orang yang Dia kehendaki, wahai kaum, sehingga Dia

tidak menolong untuk membuatnya membenarkanku dan beriman

kepada apa yang aku bawa dad Tuhanku dan memberikan petur{uk

kepada orang yang bertobat, sehingga ia kembali kepada tobat dari

kehfiran dan keimanan kepada-Nya, sehingga Dia menolongnya

untuk mengikutiku dan membenarkan apa yang aku bawa dari

Tuhannya. Bukanlatr karena kesesatan oraog yang menyimpang di
antara kalian sehingga tidak turun bukti dari Tuhaoku, dan bukan pula

karena hidayah di antara kalian sehingga bukti itu ditunxrlon
kepadaktr, akan tetapi semua itu atas kekuasaan Allatr. Dia menolong

orang yang dikehendaki unhrk beriman dan membiarkan orang yang

Dia kehendaki sehingga tidak beriman'."

Makna L;U} dengan bgkti-bgktinya telah dijelaskan

sebeluuurya, sehingga tidalc perlu diulang di sini.

20416. Bisyr menceritakan k€pada karni, ia berkata: Yazid

meirceritakan kepada kmi, ia berkata: Sa'id menceritakan

kcpada l<alni dari Qatadah tentang firman-Nya, { *lfcl$

-
@T
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$(1 "Dan menunjuH orang-orang yang bertobat kepada

Nya," yakni orang yang tobat dan menghadap kepada-Nya.5a7

ooc

ttt ) s) z
r-ll.3r,'r-..>r
,t-'J

" (Yaiat) or(mg-or(mg ydrtgbqhnart df,rr hmti msrekn

meniadi tenteriln dengart mengingat Nlah.Ingatlah, hanya
dengan mrrngingolti Nldhlorhhui mmiadi tenteram. Ormtg

otarrg yangbefinfrrl dmbqamal shalih, bagi rnuela
l<cbahagiaf,nilf,rJternpdtl<etnJbaliydngboik."

(Qs. Ar-Ra'd U3] z 28.29,

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfinnan, 4G1{, Afo=q:
"Dan menunjuki orang-orang yang bertobat kepada-Nya." (Qs. Ar-

Ra'd [3]: 27) dengantobatnya orang-orang yang beriman. 6l:i$i
dalam posisi nashab, yang merupakan jawaban dari Y,ata S, karena

gt i2$i adalatr j awaban dari i6 6 ditafsirkan dengannya.

Firman-Nya, i f*,i$W "Dan hati mereka meniadi

tenteram dengan mengingat Allah." Dia berfirman, "Hati mereka

t'7 As-suyutlri dalam Ad-Durr Al Mottsw (41642), dan ia menisbatkannya kepada

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir, tapi kami tidak menemukanny4 mungkin

nrlisannya hilang.

. //. L<-1-*Yl Iiltrr/',;'l;;tl
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menjadi tenang dan jinak dengan mengingat Allah." Sebagaimana

riwayat berikut ini:

20417. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kppada kami dari Qatadah, tentang firman-Ny a, ,#fiW
7A f* "Dan hati mereka menjadi tenterom dengan

mengingat Allah," ia berkata, "Menjadi tenang dan jinak

dengan mengingat Allah. "548

Firman-Nya, 3.;iiiW;l -b*fi ',Ingattah, hanya

dengan mengingati Allahlah hati menjadi tenteram." Dia berfirman,

"[ngatla]r, hanya dengan dzikir kepada Allah hati orang-orang beriman

menjadi tenang dan jinak."

Dikatakan batrwa maksudnya adalah hati orang-orang beriman
dari kalangan sahabat Rasulullah SAW. Mereka yang berpendapat

demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

20418. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syababah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Warqa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari
Mujatrid, tentang firman-Nya",)jrii$ ;i )4,<l
"Ingatlah, hanya dengan mengingati Allahlah hati menjadi

tenteram." Maksudnya adalah kepada Muharnmad dan

sahabat-satrabatnya. se

rt Al Mawardi dalam An-Nuleat wa Al uyun Qfil0) dan Al eurthubi dalam Al
Jam{ li Ahkan Al Qur'an (9/315).

"' Mu;ahid aAam tadir (407i dan at e,rrttuUi dalan Al Jamt li Ahkam Al eur.an
(et3ts).
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20419. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami, Al . Mutsanna menceritakan

kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdullah menceritakan kepada kami dari W*qq
dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, {1
3.;d\'"r;Ji fit H,"Ingatlah, hanya dengan mengingati

Allahlah hati menjadi tenteram," ia berkata, "Kepada

Muhammad dan satrabat-sahabatnya. "s50

20420. ...ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ahmad bin Yunus menceritakan kepada karni, ia berkata:

Su&an bin Uyainatr menceritakan kepada kami, tentang

firman-Ny a" it f*r:lj|W "Dan hati mereka meniadi

tenteram dengan mengingat Allah," ia berkata, "Mereka

adalah sahabat-satrabat Muhammad SAW. "55 
I

Firman-Ny r, 947ti $jr t;if. J,-51 "orang-orang yang

beriman dan beramal shalih." Maksudnya adalatr berbuat baik, yaitu

perbuatan yang diperintatrkan oleh Tuhan mereka.

Kedudukan ;iT,t;L "Bagt mereka kcbahagiaan," adalatr

rafa'olehkata '47!t'

Sebagian atrli Bashratr dan Kufah mengatakan batrwa itu

dibaca rafa',seperti pada perkataan t.i;1,,h:

tn lbid
$r Kami tidak mene,mukan atso inidalam referensi kami.
tt2 AI Farra dalamMa'ani At Qar'm(2163) dnFaklrrunazi dalam tafsir (19157).
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Abu Ja'far berkata: Pelunakan rafa'padakata $.jL karena

bagusnya idhafah kepadanya t,nFa huruf j, na ini karena dikatakan
lSi seperti juea|Jij-s dan Cli..;. Kalau bukan karena baiknya idhafah
kepadanya tanpa hr.ruf o, maka yang benar adalah yang lebih baik dan

lebih fasih, sebagaimana dibaca nashab padafu1'J f$is rf:j.Lri
adalah lebih baik, karena idhafah kepadanya tanpa hrruf j tidak baik.

Para ahli takwil berbeda pendapat tentang takwil firman-Nya,

;{) 6.} "Bagi mereka kebahagiaan.,'

Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah, '4 t:'i,
"Alangkah baiknya apa yang mereka miliki atau dapatkan,'. Mereka
yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

20421. Ja'far bin Muhammad Al Baruri salah seorang pendudtrk

Kufah, ia berkata: Abu Zakaria N Kalbi menceritakan

kepada kami dari Umar bin Nafi, ia berkata: Ikrimah ditanya
tentang firman-Nya, ;i1 6.;L "Bagt mereka kcbahagiaan,,,ia
berkata, "Alangkatr baiknya apa yang mereka dapatkan."553

20422. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Umar bin Nafi
menceritakan kepada kami dari Ikrimah, tentang firman-Ny4

;{) 6.} "Bagi mereka kebahogiaan," ia berkata, ,,Alangkatr

baiknya apa y ang mereka dapatkan. "55a

20423. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz
menceritakan kepada kami, ia berkata: Umar bin Nafi
menceritakan kepadakq ia berkata: Aku mendengar Ikrimatr

553 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Ilyn (3all), Ibnu Jauzi dalam zad At
.-. Masir (41328), dan Al Baghawi dalam Ma,alim At-Tanzil (3t354).t' Ibtd
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berkata, tentang firman-Nya, ;5 6.) "Bagt merela

kcbahagiaan," ia berkata, "Alangkah baiknya aPa yang

mereka dapatkan."5t5

Ahli tal$ril lain berpendapat batrwa maknanya adalah '&'ih+

"Kesenangan atau keberuntungan bag mereka". Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

20424. Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Khalid Al Ahmar menceritakan kepada kami dari Juwaibir,

dari Adh-Dhahhak, tentang firman-Nya, ;5 S.;L "Bagi

merelra kebahogiaan," ia berkata, "Keberuntungan bagi

mereka."'56

20425. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada karni, ia berkata: Abdunatrman bin

Magbra menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-

,_Dhahhak, riwayat yang sama.st'

20426. ...ia berkata: Amr bin Aun menceritakan kepada kami, ia

berkata: Husyaim mengabarkan kepada kami dari Juwaibir,

dari Adh-Dhatthalq riwayat yang sama.55t

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maknanya adalatr ;Ji Cl
r;J "bagr mereka kegembiraan dan kesayangan". Mereka yang

Lerpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

20427. Ali bin Daud dan Al Mutsanna bin Ibratrim menceritakan

kepadaku, keduanya berkata: AMullah menceritakan kepada

55s lbid
5s Al Mawardi (aJer6An-NukA wa Al Uytn (3/lll) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al

Masir (41328).
5n lbidtt' Ibid-

l
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kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari

Ali, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, ;i16.;L "Bagr

mereka kebahagiaan," ia berkata, "Bagi mereka kegembiraan

dan kesayangon."ssg

Ahli takwil lain berpendapat batrwa malananya adalah e ,;.,-
"Bagi mereka kebaikan'. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat berikut ini:

20428. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Ny4 ;{) 6.}
uBagt mereka kcbahagiaan," ia berkata, "Bagi mereka

kebaikan.'Itulah salatr satu perkataan orang Arab.5@

20429. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsarn menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadatr, tentang firman-Nya, ;5 6tL
"Bagt merelca kcbahagiaan." Ini merupakan perkatan orang

Arab. Seseorang berkata, ul| A*,yakni (*|*f "kamu

mendapatkan kebaikan".$r

Ahli takwil lain berpendapat batrwa maknanya adalah 'a *
"bagr mereka kebaikan". Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

20430. Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Yaman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

55e Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al tlyrn Qllll) dan Al Baghawi dalam
Ma' alim At-Tarail (3 13 54).ffi Al Mawardi dalam An-Nukat wa At Uyun (3/l I l).

56r A6durrr,aq dalam tafsir QD35), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uw,
(3/l I l), dan Al Baghawi dalatn Ma'alim At-Torzil (31354).

€t
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menceritakan kepada kami dari Manshur dari Ibrahim, ia

berkata, "Bagi mereka kebaikan."sz

20431. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Ibrahim,

tentang fimran-Nya, ;4 6) "Bagi mereka kebahagioan," ia

berkata, "Kebaikan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada

mereka."56'

Ahli takwil lain berpendapat batrwa firman-Ny4 ;{) 6.}
"Bagi mereka kcbahagiaan" adalah salatr satu nama surga, sehingga

makna perkataan tersebut yaitu, irlirsjlt "Bagt mereka strga". Mereka

yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

20432. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Yaman menceritakan kepada kauri dari Asy'ats, dari Ja'far,

dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya,

;{) 6.} "Bagi mereka kebahagiaan," ia berkata, "Nama

tanah surga dalam bahasa Habasyah."a

20433. Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Yaman menceritakan kepada kami dari Asy'ats dari Ja'far,

dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya,

;i3 6;L "Bagi mereka kcbahagiaan", ia berkata, "Nama

tanah surga dalam bahasa Habasyah.utr5

562 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al (fiun (3/lll), Al Baghawi dalam Ma'alim
At-Toruil (31354), dan Ibnu Jauzi dalam ZadAl Masir (4/32E).

s8 lbid
5n Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (3/lll) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al

Masir (41328).# Ib;d
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20434. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yaqub

menceritakan kepada kami dari Ja'far, dari Sa'id bin Masyjuj,

tentang firmanNy\ -4 S.j "nr7, mereka kcbahagiaan," ia

berkata, " j.* adalah salatr satu nama surga dalam batrasa

lndia."56

20435. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Daud bin Matran menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ya'qub menceritakan kepada kami dari Ja'far bin Abi

Al Mughirah, dari Said bin Masyjuj, ia berkata, "Nama surga

dalam batrasa India. "567

20436. Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Yaman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari As-Suddi, dari Ikrimah,

tentang firman-Ny4 ;i) 6.) "Bagi mereka kebahagiaan,"

ia berkata, "Surga."$t

20437. ...ia berkata: Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada

kami, ia berkata: Syababatr menceritakan kepada kami, ia

berkata: Warqa menceritakan kepada kamid dari Ibnu Abi

Najih, dari Mujahid, tentang firman-Ny4 ;i3 6.) "Bagt

mer e lca kebahagiaan, " ia berkata, " S L rga. us6e

20438. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

* Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4t328) dan padanya Sa'id dan Masjuj, bukan
(Masyjuj), serta Ibnu Katsir dalaur tafsir (8/142) dan padanya Masjuh.u' Ibid.

56 Ibnu Jauzi dalam Zad At Mosir (4/328').
55e Mujatrid dalam tafsir (a08) dan Ibnu Karir dalam tafsir (81142).
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kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, riwayat yang

sama.57o

20439. Muhammad bin Sad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-
Nya, ;,ri ;.4 ;4 6.] etr;Aig$gC 6-ii orans-
orang yang beriman dan beramal shalih, bagi mereka

lrebohagiaan dan tempat kcmbali yang bailc," ia berkata,

"Ketika Allah menciptakan surga, dan setelatr selesai

berfirman, yV i!) ;{)$L €}rJPil}+LV( 6-it1
'Orang-orang yang beriman dan beramal shalih, bagi

mereka kebalugiaan dan tempat kembali yang baik'. " Ifu
ketika surga tersebut mengejutkan-Nya.",

20440. Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Syuraik

menceritakan kepada kami dari Al-Lair, dari Mujatrid,

tentang firman-Nya, ;{l ,Srl "nagr mereka kcbahagiaan," ia

berkata, "Surga."sz

Ahli takwil lain berpendapat batrwa makna ;{) 6.;L "Bagi
merekn kcbahagiaan" adalah i-3#t aiW "pohon di surga". Mereka
yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

20M1. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata:

Qurrah bin Khalid menceritakan kepada kami dari Musa bin
Salim, ia berkata: Ibnu Abbas berkat4 tentang firman-Ny4

]]l trlqania dahm tafsir (a07) dan Ibnu Katsir dalam tafsir (8fi42).
"' Ibnu Katsir dalam tafsir (81142).
52 Muiatrid dalaur tafsir (aOD.
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.i) 6.;L "Bogi mereka kcbahagiaan. " Maksudnya adalatr

pohon di surga.5B

20442. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Mamat, dari Al Asy'ats bin Abdillah, dari Syahr bin

Hausyab, dari Abu Hurairah, tentang firman-Nyu, ;{) 6tL
"Bagt merelca kcbahagiaan " Yaitu pohon di surga. Allatl

berfirman kepadany4 "sediakanlatr kepada hamba-Ku apa

pun yang ia kehendaki! Sediakanlah untuknya kuda dengan

pelana dan tati kekangny4 serta unta dengan makanannya

dan pakaian apa pun yang ia kehendaki."sTa

20443. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'qub

menceritakan kepada kami dari Ja'far, dari Syahr bin

Hausyab, ia berkata, "tt* adatah pohon di surga, semua

pohon surga berasal darinya" cabang-cabanglya dari

belakang pagar surga."5'5

204U. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid bin

Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al

Mubarak mengabarkan kepada kami dari Ma'mar, dari Al

Asy'ats bin Abdillah, dari Syahr bin Hausyab, dari Abu

Hurairah, ia berkata, "Di surga terdapat pohon yang bmama

5R Al qnrttrubi ddam Al Jant li Ahkan Al Qtr'an (91317).t" Abdrrrazzaq dalam tafsir QD35) dan Al Bagbawi dmJam Ma'alim At-Toruil
(3/3s5).

"' Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (3/355) dan Al Qurthubi dmfamAl Jani'li
Arrkan Al Qar' an (9 1317).

fFl
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t
j.Jb. Allah berfirman kepadany4'Sediakanlah' !" Kemudian

ia menyebutkan hadits Ibnu Abdil A'la dari Ibnu Tsaur.t76

20445. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdul Jabbar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Marwan menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Ala'

mengabarkan kepada kami dari Syumar bin Athiyah, tentang

firman-Nya, ;I) 6.) "Bagt mereka kebahagiaan," ia

berkata, "Ia adalah pohon di surga yang dinam*^ j.*."t"
20446. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak

mengabarkan kepada kami dari Suffan, dari Manshur, dari

Hassan bin Abi Al Asyras, dari Mughits bin Summa, ia

berkata, "Aladalatr pohon di srnga. Di surga tidak ada

rumah kecuali terdapat cabang darinya" kemudian burung

datang dan bertengger, kemudian mendoakanny4 lalu ia
memakan dari salatr satu sisinya dendeng dan dari sisi lainnya

dagrng bakar. Kemudian Allah berfirman, 'Terbanglatr'. Ia

pun terbang."57t

20447. ...ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia
berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari sebagian

penduduk Syam, ia berkata, "Sesungguhnya Tuhanmu

mengambil mutiara kemudian meletakkannya pada kedua

telapak tangannya, kemudian memakaikan gelang antara

kedua telapak tanganny4 kemudian menanamnya di tengatr-

"t Abdurrazzaq dalam tafsir QD35) dan Al Qurthubi dalam Al Jomi' li Ahkam Al
Qur'an (91317).5' Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (41328).

sr Suryan Ats-Tsauri dalam tafsir (154) dan Ibnu Katsir dalam tafsir (8/142,143).
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tengatr penduduk surga. Dia lalu berfirman kepadanya,

.Rentangkanlah hingga mencapai keridhaan-Ku'. Kemudian

ia melaktrkannya, kemudian setelatr sejajar, dari akar-akarnya

keluar sungai-sungai surg4 dan itulah r''Ihubarr.57e

20448. Al Fadhl bin Ash-shabah menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ismail bin Abdil Karim Ash-Shan'ani menceritakan

kepada karni, ia berkata: AMushshamad bin Maqil

menceritakan kepadaku, bahwa ia mendengar Wahb berkata:

Di snrga terdapat pohon bernama i.-*, yang jika seorang

pengendara berjalan di bawatr naungaffIya, maka seratus

tatrun tidak akan mencapai ujungnya. Bunganya adalah

pakaian, daunnya adalah celak mata, rantingnya adalah anbar

(sejenis minyak wangi), kerikil saluran airnya adalah mutiar4

debunya adalah kapur barus, dan lumpurnya adalatr misik

yang dari akarnya keluar sungai khamer, susu, serta madu. Ia

adalah tempat duduk penghuni surga. Ketika mereka berada

di tempat duduknya" tiba-tiba malaikat datang dari Tuhan

mereka dengan membawa kulit pohon yang dibungkus oleh

rentetan emns. Wajah mereka seperti pelita karena

keelokanny4 dan bulu kendaraannya seperti suta yang

sangat lembut, yang di atasnya terdapat pelana dari mutiara'

rebananya terbuat dari emas, dan pakaiannya terbuat dari

suta halus dan sutra tebal. Kemudian mereka

membunyikannya sambil berkata, "sesungguhnya Tuhan

mengutus kami kepada kalian semtra agfr kalian

mengunjungi-Nya dan menghaturkan salam kepada-Nya."

5D As-suyuttri dalam Ad-Durr Al Mantsur (41644), dan ia menisbatkannya kepada

tUnu iUi Hatim dalam taftir, namun lGmi tidak menemukan referensinya'

mrmgkin catatannya hilang.
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Mereka lalu mengendarainya, lebih cepat daripada burung

dan lebih lembut daripada pemradani.'8o Seseorang berjalan

ke sisi saudarany4 sementara ia mengajaknya berbicara dan

berbisik kepadanya. Telinga hewan tunggangannya tidak

mengenai telinga temanny4 ia tidak menderum seperti

deruman temanny4 hingga pohon menjauh dari jalan mereka

agar tidak memisalrkan antara seseorang dengan saudaranya.

Ia berkata, "Mereka mendatangi Tuhan Yang Matra Pengasih

dan Penyayang, sehingga terdapat sinar dari wajatr Allah, dan mereka

melihatnya. Ketika melihatrya, mereka berkata, 'Ya Tuhan, Engkau

adalah keselarnatan, dan keselamatan adalah dari-Mu. Engkau berhak

atas keagungan dan kemuliaan'. Allah SWT ketika itu berfirman,

'Aku adalah keselamatan, dan keselamatan adalah dari-Ku. Kalian

berhak atas kasih sayang dan cinta-Ku. Selamat datang hamba-hamba-

Ku yang taktrt kepada-Ku akan yang gaib dan menaati perintah-Ku!'

Mereka'lalu berkatA 'Wahai TutEn kami, sesungguhnya kami tidak

menyembatr-Mu dengan penyembahan yang sebenarnya' dan kami

tidak memuliakan kedudtrkan-MtU maka izinkanlah kami menyembah

kaki-Mu' Allah lalu berfirman, 'Ini bukanlah tempat untuk cobaan dan

ibadah, akan tetapi tempat kekayaan dan kenikmatan. Aku telatr

mengangkat dari kalian cobaan ibadah, maka mintalah apa saja yang

katian inginkan kepada-Krl karcna setiap kalian memiliki keinginan

sendiri-sendiri'.

Mereka lalu meminta kepada-Nya, sampai-sarnpai kenginan

yang paling singkat adalah, 'Wahai Tuhan kami, pendudtrk dunia

sahng bersaing sehingga mereka mendapatkan kesempitan. Ya Tuhan,

0f).
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berilatr kami semua yang pernah ada sejak hari Engkau

menciptakannya hingga dunia berakhir'. Allah lalu berfirman, 'Saat

ini Aku telah membatasi untukmu keinginanmu, karena kamu

meminta yang tidak sesuai dengan kedudukanmu. Ini adalah untukmu

dariku, Aku akan persembalrkan untukmu kedudukan-Ku, karena Aku

tidak memberikan kesusatran'. Allah kemudian berfirman,

'Bentangkan kepada hamba-hamba-Ku keinginan mereka yang belum

terpentrhi dan tidak pematr tebersit dalam pikiran mereka'.

Mereka (malaikat) pun membentangkannya, kemudian

memenuhi apa yang mereka inginkan dalam diri mereka. Di antara

yang dibentangkan kepada mereka adalatr kereta kuda, yang pada

masing-masing keempatnya terdapat tahta dari satu mutiara, parlr.

masing-masing tahta terdapat kubatr dari emas yang dicetak, PaM
masing-masing kubah terdapat perhiasan surgq pada masing-masing

kubah terdapat dua bidadari, dan pada setiap bidadari terdapat dua

pakaian dari pakaian surga. Di surga, semua warna ada di dalamnya"

dan tidak ada wewangian kecuali telah semerbak di dalamnya, yang

sinar wajatr kedua bidadari tersebut menembus ketebalan kubah,

sarnpai-sampai orang yang melihat keduanya menduga itu bukan

kubah. Ia melihat bagian tengatr keduanya dari atas betisnya seperti

kawat putih dari mutiara merah. Keduanya memperlihatkan

kepadanya keutamaan kepada yang lainnya seperti keutamaan

matatrari atas batu atau lainnya. Ia sendiri melihat keduanya seperti itu
juga. Kemudian ia masuk kepada keduany4 maka keduanya

membuatnya terjaga. Keduanya menciumnya dan memeluknya, lalu

berkata kepadanya, "Demi Allah, kami tidak menduga Allatt

menciptakan yang sepertimu!. Allah lalu memerintatrkan para

malaikat untuk berjalan dengan mereka, dengan berbaris di surga"
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hingga tiap-tiap orang sampai pada kediamannya, yang telah

disediakan untuknya. "58 
I

20449. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata:

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ali bin

menceritakan kepada karni dari Hammad, ia berkata, '?ohon

di surga, yang pada setiap tembok orang mukmin terdapat

cabang darinya.u5t2

20450. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Hassan bin Abi
Al Asyras, dari Mughits bin Suma, ia berkata: j* adalatr

sebuatr pohon di surga, sehingga jika seseorang mengendarai

unta muda yang panjang kakinya kemudian ia mengitariny4

maka ia tidak akan sampai kembali di tempat ia berangkat

sampai ia mati karena renta. Tidak terdapat kediaman seorang

pun dari penghuni surga kecuali di dalamnya terdapat cabang

dari cabang pohon tersebut yang menjulur kepada mereka.

tgt Atso ini disebutkan oleh As-suyuthi dalan Ad-Dun Al Mantsur (4/645, @8),
Ibnu Katsir dalam tafsir (81145, 147), dan ia menyebutkan bahwa Ibnu Abi
Hatim telah meriwayatl<an atsu ini. Namun, kami tidak menemukannya dalam
tafsir Ibnu Abi Hatim. Ibnu Katsir berkata (mengomentari alsar ini), "Ini
merupakan susunan kalimat yang asing dan atsaryang aneh."
t-rij artinya orang yang mulia dan cerdik. Demikian juga unla dan kuda jika
keduanya cerdik. Bentuk jamaknya adalah #t e$!2 ql6)l.lt-t*an (entri:

t 3.). .
€jet lt arlinya bulu halus yang berada di bawah rambut kambing betina. Ia ber-
wazan.lW.
Sibawaih berkata: (yt;t artinya sifat yang maksudnya adalah wol yang lembut.
Al-Lisan lentri:;el).
tU ra adalahufJC'tnenyedikitkan' dalam memberi. Al-Lis an (entri: :r"a1.
jfir;" tttilt artinya binatang melata dan bentuk jamaknya adalatr iJ-)t;i. Kuda
baradzin adalah unta yang bukan asli Arab. Al-Lisan (entri: !r1).

st2 Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (41328).

Ishaq

Jarir
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Jika mereka hendak memakan buah, maka ia akan dijulurkan

kepada mereka sehingga mereka bisa memakannya sesuai

keinginannya. Kemudian seekor burung datang, dan mereka

memakannya dalam bentuk dendeng daging bakar yang

mereka kehendaki. Kemudian ia terbang."5t3

Diriwayatkan dari Rasulullah SAW lchabar seperti yang

dikatakan oleh orang yang beryendapat bahwa ia adalah pohon.

Riwayat-riwayatnya adalah :

20451. Sulaiman bin Daud Al Qumasi menceritakan kepadaku, ia

berkata: Abu Taubatr Ar-Rubai bin Nafi menceritakan kepada

kami, ia berkata: Mu'awiyatr bin Salam menceritakan kepada

kami dari Zaid, bahwa ia mendengar Abu Salam berkata:

Amir binZud Al Bakili menceritakan kepada kami batrwa ia

mendengar Utbah bin As-Salma berkata: Seorang badui

mendatangi Rasulullatr SAW, kemudian bertanya, "Wahai

Rasulullatr, apakah di surga ada buatr-buatran?" Beliau

menjawab, "Ya, di surga terdapat pohon yang disebut

'thuba', sejenis taman." Ia bertanya, "Pohon apa di bumi ini

yang menyerupainya?. Rasulullah SAW menjawab, "Tidak

menyerupai apa pun dari pohon di bumi, tapi apakah kamu

pernah datang kc Syam?" Ia menjawab, "Belum pernatl

watrai Rasulullah." Nabi SAW bersabd4 "Io menyerupai

pohon yang bernamaiauzah, yang tumbuh pada satu batang

kcmudian bagian atasnya bercabang-cobang." Ia lalu

bertanya, "Seberapa besar akamya?" Beliau meniawab, "Jika

kamu mengendarai unta dewasa, maka akurrya tidak akan

58 Suryan Ats-Tsarui dalam t"fsir.(153, 154) dan Ibnu Katsir dalam taBir (8/142

r43).
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terputari hingga tulang selangkanya pecah berkcping-

kcping.'6u

20452. Al Hasan bin Syubaib menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bnZiad Al Jazri menceritakan kepada kami dari

Furat bin Abi Al Furat, dari Mu'awiyah bin Qurratr, dari

bapaknya, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

-r.- ru-. t1 
" 

{ tc tz cr7 ,lWUj ,e;a. itt q.? {;3 , (76';L3 ,,1 ;*>
:tu'u,s:i qclLlt, r: Furd yi u

tAt'?
"(Orang-orang yang beriman dan beramal shalih, bagt

mereka kebahagiaan dan tempat kcmbali yang baik), yaitu

pohon yang Allah tanam sendiri dengan tangan-Nya,

lremudian Dia meniupkan roh-Nya, Ia twnbuh dengan

perhiasan dan pakaia4 dan cabangrya terlihat dari bagian

belakang dinding sur ga.'6ts

20453. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Amr bin Al Harits

mengabarkan kepadalu: Darraj menceritakan kepadanya

batrwa Abu Al Haitsam menceritakan kepadanya dari Abu

Sa'id Al Khudri, dari Rasulullah SAW, bahwa seseorang

bertanya kepadany4 "Wahai Rasulullah, apakah thuba itu?"

Beliau menjawab.

5e lfi' Ahmad dalam Musnad (4t184), Ath-Thabrani dalarn At Mu'jam At Kabir
(l7ll28;313), dan Al Haitsalrf daJian Majma'Az-Zmva'id (10/413).

5t5 Al Baghawi ddam Ma'alim At-Taruit Qt354) dari Mu'awiyatr bin Qurrah, dari
bapalrnya marfu', dan As-Suyuthi daJian Ad-Dtrr Al Mantsw (41644).
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'H aF *it *f'*';.,:* YViry *it ai:;*

"Pohon di surga yang besarnya seiauh perjalanan satu

tahun. Pakaian ahli surga kcluar dari kclopabtyo.'on

Abu Ja'far berkata: Terhadap takwil yang telatr kami

sebutkan dari riwayat Rasulullah SAW, maka berarti yang membaca

rafa'firman-Nya, ;il 6.) uBagt mereka pebahagiaa4 " bertentangan

dengan pendapat yang kami kemukakan dari para ahli bahasa Arab

mengenai hal ini. Hal itu karena khabar dari Rasulullah SAW, bahwa

;g aaAannama pohon di surg4 sebab jika demikian maka itu berarti

nama bagi suatu ma'rifat (yang telah tertentu), seperti kata Zud dan

Amr. Jika demikian adanya, maka tidak mungkin dalam firman-Nya"

?U 'g) "Dan tempat kcmbali yang baile," kecuali dibaca rafa' yang

di- at haf-l<at pada U,ata $9b .

Adapun firman-Nya" glZlgJ "Dan tempat kcmbali yang

baih" maksudnya adalah *lr3 'tempat kembali yang baik".

Sebagaimana riwayat berikut ini:

20454. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin

Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

mengabarkan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak,

tentang fimran-Nya, 9lt'#3 "Dan tempat kcmbali yang

baik,"ia berkata, " t-fu 'sP ."sn

occ

5s m, Ahmad dalamMusnad(3n0,7l).
s7 Ibnu Jauzi dalaur Zad Al Masir (4D29), Al Baghawi dalan Ma'alim At-Taruil

(31354'), dan Ibnu Athiyah dalmAl Lluho'ro Al Wajb (31312)-
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e$t i-# ii,4 I W c,...f i -i O 6fi5 AyK

@yE AD|'U;'
"Danikiartlah, Karni teldh mmguttts l<ffiut pada waht wnat

ydngrungguhtelahbqlalubebuapaumfltsebelunmya,
supaya kfltru rnen$acalcan lnpada mqel<a (Al Qta'ur)
y alng Kanfi w ahyrl<m l<cp adamr, p adnhdl mq ela knfir

lnpod, Tulwn Yarrg MaIw Pennrah. Katal<mtlah, 'Dialdh
Tulwrlcu tidak ada arlwn (yarrsbqhak diserbah) selain

Dia; hmy a l<cp ada.Nya alcu bettaw dl<al dflr. lwny a l<,ep ada.
Nya alcubqtabaL"

(Qs. Ar.Ra'd U3]: 30)

Abu Ja'far berkata: Allatr SWT berfinnan, "Demikianlah
kami mengutusmu, watrai Muhammad, kepada sekelompok orang
yang sebelumnya telatr ada beberapa kelompok orang yang serupa

dengan mereka." Kemudian dilanjutkan , *l);Cr*il -"51r'j61fr
"Supcya lcamu membacakan kepada merela (Al Qur'an) yang Kami
wahyukan kcpadamu." Allah berfirman, "Agar kamu menyampaikan

apa yang Aku sertakan bersama pengutusanmu kepada mereka, berupa

wahyn yang Aku watryukan kepadamu." *3\'";K-ii3 ,,fodohol

mereka kafir kcpada Tuhan Yang Maha Pemurah,, Dia berfirman,

"Mereka mengingkari dan mendustakan keesaan Allah.', d,rif
"Katakanlah, 'Dialah Tuhanht'." Dia berfirman, "Jika orang-orang
yang Aku utus kamu kepada mereka itu mengingkari, wahai

)#'; Sy'ni-t 
""'; S ";A\3;K fi d;q;\
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Muhammad, maka katakanlatr, 'Engkau, wahai Allah, adalalt

Tuhanku'. 
"g 

4\3 ildi;S; j, iy'n$'Tidak ada tuhan (yans

berhak disembah) selain Dia; hanya kcpada-Nya alat berta'wakal dan

hanya kcpada-Nya aku bertobat'."

Dia berfirman, "Kepada-Nyatah tempat kembali dan ojsl
'Tempat bertobatku'. 16( aaAan bentuk mashdar dari kalimat f.g'Ci
'--..ttls.

Pendapat kami dalam masalah ini sama dengan pendapat para

ahli takwil. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

20455. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Zatd

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman-Nya, 'o;K- ft
*3\ "Padahal mereka trafir kepada Tuhan Yang Maha

Pemurah." Disebutkan bahwa Nabi SAW, ketika terjadi

perjanjian damai Hudaibiyah dengan kaum Quraisy, menulis:

Ini merupakan perdamaian yang drtetaplan oleh Muhammad

Rasulullah. " Kaum musyrik Quraisy lalu berkat4 "Jika kamu

adalatr Rasulullah, kemudian kami memerangimu, berarti

kami telatr berbuat zhalim kepadamu, maka tulislah: /ni
merupakan perdamaian yang ditetapkan oleh Muhammad bin

Abdillah." Sahabat-satrabat Rasulullah SAW pun berkata,

'Wahai Rasulullatr, biarkan kami memerangi mereka!" Nabi

SAW menjawab, "Jangan, alan tetapi tulislah seperti yang

mereka inginkan, balma aht adalah Muhammad bin

Abdillah" Ketika juru tulis menulistcan gilJt 5;L!.tt ,\,
kaum Quraisy bersenr, "Kami tidak mengenal ;jbl\
sedangkan orang-orang Jatriliyatr menulis iJitt'r!.-i"y.-
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Sahabat-sahabat Nabi lalu berkata, "Wahai Rasulullah,

biarkan kami memerangi mereka." Nabi menjawab, ',Tidah
tapi tulislah seperti yang mereka inginkan.'688

20456. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku-dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, tentang firman-Nya,

e'.i, )A -,t J)g7i1 AjK " o, * i H anl ah, Kam i t e I a h m e n gut u s

lrnmu pada suatu umat yang sungguh telah berlalu....,, ia
berkata, "Ini adalah ketika Rasulullah SAW menuliskan
kepada orang-orang Quraisy pada perjanjian Hudaibiyah fa
F'j, y!).1s. Mereka lalu berkat4 "Jangan tulis a,Glr, ia1
kami tidak mengetatrui ii,L\,Jt, dan jangan tulis kecuali
deng_antuf i.san_d),#\.Allahberfi rman,'#)\'r;8-fr
j,Jy'ny{i,ti3 "Pidahat mereka trafir trepada Tuhan

Yang Maha Pemurah. Katakanlah, 'Dialah Tuhanht tidak
ada tuhan (yang berhak disembah) selain pio'l.t6se

occ

"e; +'i 3i,fi{i 51 
gB fiU;rt t r;j* 6r;3'; $

c.4 {ifi 16- tr,J Wr. <rJi *;;s-,# t ; 5-i1 ;+,{,

5tt HR Al Bul&ari dalam bab: Asysl,o:,rth e731,2732), Abu Daud dalam bab:

-_ Jihad (2765), dan Ahmaddalam Musnod(41323,329).
5D ralfirilnya telatr dijelaskan sebelurnnya, dan lihat Al wahidi daran Asbab An-

Nuul(152,153).
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y ;\ ?16 W q # W'rJi J$.{,W J$\

@ !6Ji J#{'ii i4$ l,A1tV S, €)1 i6}
"Dolrt sekirarrya ada nnubacaart (kitab su.ci) yaflg dengmt

bacaan itu, gurnrng.gtntxtttg dapu iligoncangl<mt atmt bumi
jadi terbelah atmt olehlcmenanya orang.orarrg yar.g fldah

nrrti ilapatbqbicara, (terra, N Qff'an iailah dia).

Sebmamya segala itu ddalah lcep'ury aon Nlah. Mal<o

ddaklrrrh or ang - sr tng y ar.g b erfuf,n it;.t mutgetalwi b ahw a

seandainy a Nlah rnanghendaki (senrua marnlsia bqiman),
tcnht. AJlah rnetrteri pettm.iuklnpada marnxia senvucmyo,.

D an oft mg or cfi tg y arq kf,fw senanttas a ditimp a b qtcana

disebabl<m Perfuatan msela sendiri atfiibencann itl't
tnidi del<f,t taffrpoltl<ediffiwrr rnqela, sehinga daunglah

iarrii Allah. Senrngguhnyo Nlah finak menyalahi ianii.u

(Qs. Ar,Ra'd U3l: 31)

Abu Ja'far berkata: Para ahli takwil berbeda pendapat

tentang makna ayat ini. Sebagian berpendapat batrwa maknanya

adalatr, orang-orang yang kafir kepada Tuhan Yang Maha Pemurah.

3(;{*;466'l$ "Dan sekirarqn ada suatu bacaan (kitab

suci) yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat digorrcangkan."

Maksudnya, mereka kafu kepada Allah meskipun Allah

menggoncangkan gunung-guung dengan Al Qur'an ini.

Mereka mengatakan batrwa ini termasuk dalam masalah

mendalrulnkan dan mengakhirkan, kemudian menjad*an im,ab i

F5in
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didatrulukan sebelumnya, dan itu karena makna kalam adalah,
seandainya gunung-gunung digoncangkan dan bumi terbelah, maka
mereka tetap kafir kepada Tuhan Yang Maha pemuratr. Mereka yang
berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

2M57- Muhammad bin sau menceritakan kaada karni, ia berkata:
Bapakku menceritakan kepadalcq ia berkata: pamanlcu

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan
kepadakq ia berkata: Pamanku menceritakan kepadalctr dari
bapaknya,- dari Ibnu Abbas, tentang firman-Ny4 C(1$11 j;
eg! +ti ti ,iiii *--*, j 3$ rr!i!.;o* sekirarya

ada suatu bacaan (htab suci) yang dengan bacaan itu
gunung-gunung dapat digorcangkan atau bumi jadi terbelah
atau oleh karenanya or(mg-orong yang sudah mati dapat
berbicara, (tentu Al Qur'an itulah dia),, ia berkata, .Mereka

adalah kaum musyrik etraisy yang berkata kepada

."Rasulullah SAW,'seandainya lembatr-lembatr Makkatr
menjadi lebar, gunuog-gunungnya digoncang, membolak-
baliknya, orang mati lcami hidupkan, bumi dibelah, atau

orang mati dapat berbicara'. Allah lalu berfirman, W.i -o1 5;€; ,$rAS'6FI*.y i,lrfi*,{.$ JJ6ti* 5j),Dan
sekiranya ada suotu bacaan (kitab suci) yang dengon bacaan
itu gurung-gmung dopat digorcangkmr atau kmi jadi
terbelah atau oleh koenorya orang-orang yang sudoh nati
dapt berbicara, (tenu Al Qw'an itutal, dia). Sebenarnya
se gala itu adolah kcpwryaon Allah'.,ffi

s Ibnu Jauzi &lm 7ad Al Mailr (4t49o)do lbou Karir dal@ ta&b (sytsl) dri
riwrJiil Ibnu Abi Hdin ddm beir, nmun lcmi tidakmmulcarnya

-
l-:!s-i-
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20458. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syababah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Warqa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid tentang firman-Nya, 5 3A"S ), .r-A 6;3 ij $
"oS +'i :i ,*'il *,;.$ "Dan sekiranya ada suotu bacaan

(kitab sici) yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat

digoncangkan atau bumi iadi terbelah atau oleh karenanya

orang-orang yang sudah mati dapat berbicara, (tentu Al

Qur'an itulah dia)." Maksudnya adalatr, perkat:tan kafir

Quraisy kepada Muhammad, "Dia menggoncang gunung-

gunung kami sehingga bumi kami menjadi luas karena ia

telatr menjadi sempit, atau negeri Syam menjadi dekat, maka

kita bisa menariknya, atau mengeluarkan bapak-bapak kita

dari kubur dan mengajaknya bicata." Allah lalu berfirm^ $
'$;S *;8 ii ,EJl r*1,8 5 3(4 ),i'i 61.3!J "o""

sekiranya' ada suatu bacaan (kitab suci) yang dengan bacaan

itu gunung-gunung dapat digoncangkan atau bumi iadi
terbelah atau oleh korenanya orang-orang yang sudah mati

dapat berbicara.'6el

20459. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada. kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

riwayat yang sama.''

20460. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: AI Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

ter Mu.latrid dalam tafsir (407), Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al Uyun (3lll2),
dan Al Quthubi dalam Al Jami'li Ahkam Al Qw'an (91319).

5e Mu.latrid dalam tafsir (407), Al Mawardi dalam A*Nukat wa Al uyn (3lll2),
dan Al Qrrthubi dalan Al Jami' li Ahlwt Al Qur'an (91319).
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kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, riwayat yang

sama.5e3

20461. Ibnu Juraij berkata: Abdullah bin Katsir berkata: Mereka

berkata, "Jika kamu membentangkan gunmg-gunung unttrk

karni, atau sungai dapat kamu perjalankan untuk kami, atau

kamu dapat membuat orang mati bisa berbicara." Lalu

turunlah ayat tersebut.

Ibnu Juraij berkata dan Ibnu Abbas berkata: Mereka berkata,

"Goncangkan gunung-gunrmg dengan Al Qur'an, belatrlah

bumi dengan Al Qur'an, dan keluarkan orang-oriang mati

dengan Al Qlrr'4p."t*

20462. Al Hasan bin Muhammad menceriitakan kepada kami, ia
berkata: Haijaj menceritakan kepada kami dari Ibnu Jtraij, ia
berkata: Ibnu Katsir berkata: Mereka berkata "Jika kamu

bentangkan gunung-grmung unttrk lmmi, membuat air

mengalir rurtuk kami, atau membuat orang mati berbicara."

Lalu turunlah ayaL W$A-$,$-t$ "Maka tidafr*ah

orang-orang yang beriman itu mengetahrli.'6%

Ahli takudl lain berpendapat bahwa aya! *g#W.i'J$
Jq"li 'Dan sekirarya ada nntu bacoan (kitob suci) yang dengan

bacaon itu gunung-gunung dopat digotrcangkan." Adalah mubtada'
yang terpisah munqathi' dari firman-Nya, d;3\';t;j<3- plr,,fadanat
mereka k$r kcpada fulron Yong Maha Pemurah" (Qs. Ar-Ra'd [13]:
30)

s lbid
's lbnu Jauzi dalm Zad Al Mair (4R30) dan Al Baghawi drlln Ma'alim At-

Tozil(?857).n l6id
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Mereka mengatakan bahwaiautaD untuk 1l ainimgk* karena

pendengar sudah tatru maksud kalam tersebut, sehingga tidak perlu

disebutkan lagi i aw ab -nY a.

Mereka berkata: Orang Arab banyak melakukan seperti ini,

diantaranya syair Imnr'ul Qais berikut ini:

ul'F'* #t -^;-r'-'#'; t-fr '*
,,seandainya ia adalahiiwa yang mati dengan tenang, melainftan ia

adalah j iw a yang pendek usianyo. " 
5e6

Ini adalah akhir bait syair dari qasidah, sehingga tidak perlu

memberikan jawaban karena pendengar telah dianggap cukup tahu

maksudnya. Atau sebagaimana penyair lain mengatakan:

AVUy'f '"r.!r'!ti t;;v6:&';iU
"Aht bersumpah seandainya utusan sesuatu datang ftcpada kami,

selainmu akan tetapi kami tidakmenemukan untuhnu seniata."sn

'* Bait syair ini adadalarrAd-Diwan(ll8) dari qasidahyang berjudul i:)r ,1t d
drtdr, dan ia mengatalrpnya ke$kq tertimpa bisul. k4"kt! ayalnya yaitu:'- 

"fr'.f;4ilL*-, ff#i,fr,1i,fu'i,
Riwayat Ad-Diwanterbeda dengar-r riwayat Thabari, ypitu:- t iJtuLt'p #t -til? btll rJ, (ri itl
Bait ada pada Abu Halyan dalanAl Bahr Al Muhilh (6/338).

,r, Bait syair ini mitik lnnr'_ul.Qais yang ada pada Ad-Diwan (130) dari qasidah

v aw beq"dt i*?*{{*Tf Yff # f{ii'J; * *
Riwayat dalam Ld-Diwim tr,$led^ dengan riwayat Thabari, yaitu:

rir.t u'tdi ;;$:5x- i;,tstf'r;3'i $*i
Bait ini ada pada Al Farra ddam Ma'ani Al Qur'an Ql63), dengan riwayat...

d'
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Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
ruwayat berikut ini:

20463. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: sa'id menceritakan
kepada kami dari Qatadatr, tentang firman-Nya, 6f.3'lj;
oiS *'8 3i $Ji2*.lj' 53Vrf 2;4" ,,Dan sekiranya

ada suatu bacaan (kitab suci) yang dengan bacaan itu
gunung-gunung dapat digoncangkan atau bumi jadi terbelah
atau oleh karenanya orang-orang yang sudah mati dapat
berbicara." Diceritakan kepada kami bahwa orang-orang

Quraisy berkata, "Jika para pengikutmu, wahai Muhammad,
menggoncangkanmu, atau kami mengikutimu, maka
goncangkanlah untuk kami gunung Tihamah, atau

tambahkanlatr untuk kami tanatr Haram, sehingga kita bisa
menjadikan bagian-bagian yang bisa kita diami, atau

menghidupkan fulan dan fulan! Orang-orang yang meninggal
p3da masl j atriliyatr.' Allah lalu mentrunk an ay at, 6:3'l J;
eAt+rt ir;4il*;;8 53c4i2;4 ,,Dan sekiranya

ada suatu bacaan (htab suci) yang dengan bacaan itu
gunung-gunung dapat digoncangkan atau bumi jadi terbelah
atau oleh karenanyo orang-orang yang sudah mati dapat
berbicara," ia berkata, "Seandainya beliau melak,kannya
dengan Al Q,r'an sebeltrrr Al eur'an kalian, maka beliau
akan melakukannya dengan Al eur'an kalian.',ses

204il- Mtrhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kumi, iu
berkata: Mutrarnmad bin Tsaur menceritakan kepada kami

ts Al Mawardi dalm An-Nuka wa Al uyun (3fir2), Ibnu Jauzi dalam zad Al
Mast @1330), dan Al Baghawi dalam Ma,alim At-Toruil (3/357).
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dari Ma'mar, dari Qatadatr, bahwa kafir Quraisy berkata

kepada Nabi SAW, "singkfukan dari kami gunung Tihamah,

sehingga kami bisa menjadikannya tempat untuk bertanarn

berupa ladang, atau mewatryukan fulan dan fulan yang akan

memberitahukanmu tentang kebenaran yang kamu katakan!"

Allah lalu berfim ^,. ,Sll;*{$ 5 3(tJi, *c;i}6;3'6 i;
# f'ii {t S, 6;:rt +:i 3i "Dan sekiranva ada suatu

bacaon (kttab suci) yang dengan bacaan itu gunung-gunung

dapat digoncangkan atau bumi iadi terbelah atau oleh

lrarenanya orang-orang yang sudah mati dapat berbicara,

(tentu Al Qur'an rtulah dia). Sebenarrtya segala itu adalah

lrepunyaan Allah."

Ia berkata, "Jika hal ini berlaktr untuk kitab suci sebelum

kitab suci kalian, maka itu pun akan berlaku untuk kitab suci

kalian."5e

20465. Diceritakan kepadalar dari Al Husain bin Al Faraj, ia berkata:

Alu mendengar Abu Mua'adz berkata: Llbaid bin Sulaiman

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhahhak berkata, tentang firrran-Ny4 *;;;i,66'ill;
3qfi "Dan sekiranya ada suatu bacaan (kitab suci) yang

dengan bacaan itu gunung-gunung dapat digoncangkan...."

Ia berkata: Kafir Quraisy berkata kepada Muhammad SAW,

"Goncangkan unhrk kami gunung-gunung sebagaimana ia

ditundukkan untuk Daud. Atau belah bumi sebagaimana

bumi dibelatr trntuk Sulaiman sehingga ia makan siang di

bumi sebelah sini selama sebulan dan beristiratrat di bumi ini

5e AMnrrazzaq dalam tafsir QB7) dan Al Bagbawi coJiamrr Ma'alim At-Tozil
Qt357).



SrrchAr-Ra'd

selama sebulan. Atau jadikan orang-orang yang meninggal

bisa berbicara sebagaimana Isa bisa berbicara kepada

mereka!" Allah lalu berfirman, "Aku tidak menurunkan kitab

seperti itu, akan tetapi itu hanyalah sedikit dari yang Aku
berikan kepada para nabi dan rasul-Ku."6m

20466. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkat4

tentang firman-Nya, IQJit * 5+i6;3 iJ jj,, Dan seHranya

ada suatu bacaan (htab suci) yang dengan bacaan itu
gunung-gunung dapat digoncangkan.,.. " la berkata: Mereka

berkata kepada Mtrhammad SAW, "Jika kamu orang yang

jujur, maka goncangkan gunung ini dan jadikan ia sebagai

ladang seperti keadaan tanah Syam, Mesir, dan negeri-negeri

lain. Atau kirim orang mati kemudian beritatrukan kepada

mereka karena mereka telah mati pada masa kami!' Allatl
lalu berfirm *r, :! it lJil *;-t' 5 36 rr:;i1,6;3'6 j;
6F1* "Dan seiiranya ada suatu bacaan (kitab suci) yang

dengan bacaan itu gunung-gunung dapat digoncangkan atau

bumi jadi terbelah atau oleh karenanya orang-orang yang

sudah mati dapat berbicara." Beliau tidak melakukannya

sama sekali dengan Al Qur'an dan kitab, sehingga beliau

melakukannya dengan Al Qtr'an ini.60t

Firman-Nyr,'t1$ j6ia,$,ifr itii- jtp(O_itt;Si;t
"Moka tidak*ah orang-or(mg yang beriman itu mengetahui bahwa

@ AJ qurttrubi dalatt Al Jamt li Ah*en Al Qtr'an (gl3lg).
't lbnu Jauzi dalam Zad Al Masir @1330) dan IbnuAttriyatr dalam Al Muhorar At

Vdiz (3t313).

l



TSstuAdl';Ilurtui

seandainya Allah menghendaki (semua manusia beriman), tentu Allah

memberi petunjuk kcpada monusia semuanya-"

Abu Ja'far berkata: Para atrli bahasa Arab berbeda pendapat

tentang makna firman-Nya, *'fll "Maka tidakkoh mengetahui."

Sebagian ahli Bashrah menduga batrwa maknanya adalah ;if
'#;;& *eput atr ia tidak mengetahui dan jelas baginya". Dengan

mendasarkan bukti pada bait syair Sutraim bin Wutsail Ar-Riyahi@

berikut ini:

ri; ,tr6:;.t ,l VV jl n ^tl|,c-. c4,.
. i r *,1.r :l r.-dJtr
9.tt - t 

.- ,

"Aht berkata kepada mereka dengan bahasa suatu bangsa letika

merelra menowanht, apakah kalian tidok tahu bahwa aht adalah Ibru

Faris Tahdam?"@

Juga ada yang meriwayatkan dengan ,f.iA, dan orang yang

meriwayatkannya demikian berarti maksudnya adalah berbagi dengan

suhaim bin watsil bin Amr Ar-Riyahi Al Ya$u'i Al Hanzhali At-Tanrimi,
peiryair muWudlran (orang yang hidup pada masa Jahiliyah dan Islam). Ia
hampir mencapai usia seratus tahun. Ia addah orang yang mulia pada kaurnnya

Di antara syairnya yang paling populer adalah:

qA glJ,j.t*'$ 6
Ia meninggal sekitar tahun 60 ty680 M. LhatAl A'lan Qnr.
Bait syair ini terdapat pada Abu Utaidah dalam Maju Al Qur'an (l/332) dam' Al-

Lisor(entr: ab).
Dikatakan bahwa itu milik anakny4 Jabir bin Suhaim, dengan dalil
perkataannya:

s+.a ai St'T: ?rLi,r; $ ,i
Redalsi dalam riwayat Ad-Diwan adalatr €in- karena ia terkena kayu,

kemudian mereka memukulnya sebagai perjudian, dan mereka menghitung

bagian tebusannya-

fJ.j ,.dulul, nama Persia, dan diriwayatkan bahwa ia berasal dari Abbas'

i;';r
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dalam perjudiaq

perjudian.

sebagaimana daging sembelihan dijadikan batran

Jika meriwayatkannya dengan d.;;U- maka maksudnya

adalah ilt'?enawanan".
Ia berkara: Maksud perkataannya adalah VV jtz frJt6'J

*Tidakkah kalian tatru" dan juga melantunkan syair berikut ini:

g;ragterl** o, ii.t vl ,J'r,i*t o:qi
"Apakah orang-orang itu tidak tahu bahwa aht adalah analmya,

mesfipun aht berada di negeri yang jauh dari kabilahlat.,,@

Me,reka menafsirkan perkataanny4 'o!'il dengan ',#" & dt
"Tidakkah jelas dan terang baginya".

Disebutkan dari Ibnu Kalbi bahwa itu adalatr bahasa cacian
dari Natfia- Dikatakan ,Vs,jika kamu ingin mengatakan 'aV $, j"e
bennakna'r;Jlt'jl "Tidakicatr kamu mengetahuinya',.

Disebutkan dari Al Qasim bin Mu'in, batrwa itu adalah bahasa

Hawazan, dan mereka mengatakan L:.4 yang artinya 'c-.iJi ,a1gu

tahu".

Sebagian ahli Kufah menyangkal pendapat tersebut dan

menduga orang Arab tidak ada yang mengatakan Qyaigbermakna

"J)?. 
Sebagian dari mereka juga ada yang mengatakan bahwa

maknanya memang demikian meskipun tidak pernatr terdengar ada

orang Arab yang menyatakan t',{ dengan makna 'rJF, karena hal
ini memang ada pada kaum muslim, batrwa jika Dia berkehendak

n Bait syair ini milik Rabah bin Adi, seperti pada Abu Hayyan daravr At Bahr At
Muhith (6R89) dan Al Qurttrubi dalam Al Jam{ li Ahkan Al eur'an (9t320).

i

l

I

I
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maka Dia akan memhri petunjuk kepada semrra manusia, maka Dia

berfirman, r+ rl?irf, a* ijlr '#:tseakan-akan adanya ijlr
sangat jelas sekali, sebagaimana dinydakan ,rir'& i irf l*, '*;i,
seakan-akan dikatakan *T .

Sebuah bait syair menyatakan:

Wv.Zf lqi ntj''eL
"sehingga tatkala para penouh benu-bent mcngetahui dan mereka

mengirimkan kolung kcpada Wah melalui anjing yang tidak ahli

berbttlt"*

Maknanya adalalL telah smpai k€pada mereka pengetatruan

mengenai segala sesuatu yang me,mrmglinkaq yang jelas-jelas tujuan

pengutusannya, yakni bermatna sampai jika mereka mengetahui

bahwa tidak ada alasan kecuali bagi mereka yang melihat dan sarnpai

kepada deraj 
^t'&,maka 

yang selainnya masih derajat,ti.

Para ahli takwil menafsirkanryra de,ngan malma 'rfr;lit-it
"Tidakkah ia tahu dan jelas bagiryra". Mereka yang berpendapat

demikian menyebutkan riwayat-riwayd berikut ini:

20467. Ya'qub menceritakan kepadakq ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq Al Kufi, dari

seorang budak yang mengabarkan bahwa Ali RA membaca

05 Bait syair ini mitik Labid bin Rubaihh dhln A&Diwor (174) dari mu'alaqat-
nyayang terkenal, yang Sd'Fmnya iabertm:- 

VL-i ui* fi "rr.. Girt Wr )'ittt ,ib .
. V)O L?/,t;r*tLr Gv t+;:€f otilit-.r"l,i

tilai adalzfu anjing yang kurang hggap tstadry pmggilan. ;t-'-tjit adalatr yang
tidak ahli dalam berbunr. tt-2ilt adalah kalung- Bait qfair ini aida pada Al Farra
dalam Ma'ani Al Qtr'mQl64).

t:brtricj'a$&
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t:r-r,T ilLX .fi|-'ltt..Tidakkah jelas bagi ofturg-orang yang

beriman itu".6o6

2M6& Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia
berkata: AMul Wahbab menceritakan kepada kami dari
Hanrn, dari Hanrhalalt, dari Syatp bin Hausyab, dari Ibnu
Abbas, tentang firman-Nya, ;1l,-jfll ,,Maka tidakkah
mengetahui " ia berkata, "'#-'nil.tidakkatr jelas baginya,.,'ffi

2M69- Ahmad bin Yusuf menceritakan kepada kami, ia berkata: Ar

Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami dari Jarir bin Hazim, dat'. Az-
Zubair bin Al Khurait atau ya,la bin Hakim, dari Ikrimah,
dari Ibnu Abbas, bahwa ia membacarryarij-;ti ;iljr, f 'nUt

"tidakkah jelas b4gi orang-orang yang beriman itu,,. Ia
berkata, "Penulis lain menuliskan batrwa ia mengantuk.'ss

* Ali, Ibnu Abbas, sekelompok sahab4 tabi'in, dan yang lain berkata: Juga
Ilsimah, Ibnu Abi MalftalL Al Jahdari, Ari bin Al Husain, dan analoya z-aid,.
Abu Zaid Al Mazni, Ali bin Nadimah, dan Abdulatr bin yazid, membaca [,j61#-. De,mikian juga bait qp! jitg_tamu mengetahuinyq dan qira-at ni
menunjukkan bahwa maha.fLjl-tit adalah gj4r, sebagaimana penukilan
menunjuld<an bahwa itu termasuk sebqgim uu!q"" Arab, dan qira'at ini bukan
bacaan tafsir terhadap firman-Nya ,J.:.jiJil ,,Maka tidakkah mengetahui,,,
sebagaimana ditunjuldon oleh penjelirsan perkataan Zamakhsyari, akan ietapi itu
adalah qira'at yang disandarkan kepada Rasulullatr SAW dan tidak bertentangan
dengan-mayoritas jika ditulis ,r$ anpab€ntuk hamzah. tni seperti bacaan fH
dan t.::,:, dan keduanya dalam qira'ot sab'ah. Adapun perkataan seseorang yang
men-ga.takan bahwa ia menuliskannya d^tam keadaan mengantuk, sehingga rsil
;i3r 9€.t, merupakan perkataan yang salah. Lihat Abu Hayyan dalam At Bahr

-^^ Al Muhith (61390,391) dan Ibnu Athiyah dzbrn Al Muharrar Al Wajiz (3/313).w lbtd* Ibid
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20470. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Hajjaj bin Muhammad menceritakan kepada kami

dari Ibnu Jurarj, ia berkata pada bacaan yang pertama.

Ibnu Katsir dan lain-lain menduga bacaannya adalah '#-'"Jur1

"Tidakkah jelas".o

20471. Mtrhammad bin Sad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadakq ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapakny4 dari Ibnu Abbas, tentang firman-

Nyao l,iti ;r2]lt *'fll "Mafta tidal*ah orang-orang yang

b er iman itu menge tahui, " ia berkata, "Tidakkah j elas. "610

20472. Al Mutsanna menceritakan kepadakrl ia berkata: Abdullah

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas,

tentang fimran-Nya, rt-ilt;'U-)J, ,F ;il 'Uato tidokkah

orang-orang yang beriman itu mengetahui," ia berkata,

"Menyadari.16rr

20473. Lnran bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul
Warits menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Laits
menceritakan kepada kami dari Mujatrid, tentang firman-Ny4

W(AJi;5$'t "Maka tidak*ah orans-orans yans

b eriman itu me nge tahui, " ia berkata, "Tidakkah j elas. "6t2

* Ibid
6'o lbid
ttt lbid
612 Al Mawardi dalam An-Nukat wa At Uyun (3/ll3) dan Ibnu Jauzi dalam Zad At

Masir (41331).
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20474. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Ny4 *35-'6
W( 6-5i "Maka tidakkoh orang-orang yang beriman itu
mengetahui," ia berkata, "TidakA@h jelas bagi orang-orang
yang beriman itu.n6ts

20475. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsar.u menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadatr, tentang firman-Nya-"i\-:6
W( <r$i "Maka tidakkah orang-orang yang beriman itu
mengetahui." Ia berkata, "Tidakl(ah orang-orang yang

b eriman itu menyadari."6ta

20476. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkat4
tentang firnan-Nya, W(<tJl *35-fi ,,Maka tidakkoh

orang-orang yang beriman itu rnengetahui," ia berkat4

" Tidakkah orang-orang yang beriman itu merq/adari."6ts

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar mengenai

hal ini adalatr takwil yang mengatakan batrwa tafsirnya adalatr '#-'fV(
'Cjj-J "tidakkah jelas dan mengetatrui atau menyadari" karena adanya

kesepakatan para atrli takwil hal ini. Juga berdasarkan bait-
bait syair yang dilantunkan berkaitan dengan masalatr ini.

tt' Ibnu Hajar dalam Fath At Bari glaB) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir
(4/331).

6ra lbnu Hajar dalam Fath Al Bari (81473), Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4t331),

-.- dan Asy-Syaukani dalam Fath Al Qadir (891).u" Ibnu Jauzi dalarn Zad Al Masir (4/331).
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Abu Ja'far berkata: Dengan demikian, takwit kalam arlnlaL

seandainya Al Qur'an selain Al Qur'an ini bisa menggoncangkan

gunung-gunung, maka gunr ng-gunung akan goncimg dengan Al
Qur'an ini. Atau bumi terbelalL maka akan terbelatr dengan Al Qur'an
ini. Atau orang mati bisa berbicara dengan Al Qur'an ffi, Sehkan

yang tidak bisa dilalrukan oleh AI Qur'an sebelum AI Qrn'an ini,
dapat dilakukan oleh Al Qur'an ini.

C; 5J1;ry5'"sebenorqn segala itu adalah kcpturyaot

Allah." Dia berfirman, "Semua itu adalah milik-Nya d"n dengan

kekuasaan-Nya Dia memberi petunjuk kepada orang yang

dikehendaki kepada iman sehingga membenarkannya, s€rta

menyesatkan orang yang dikehendaki sehingga membiarkannya tidak
mendapat pertolongan. Apakah tidak jelas bagi orang-orang yang

beriman kepada Allah dan Rasul-Nya karena mereka mengharap
jawaban-Ku atas permintaan orang-orang kepada Nabi men*a agar

menggoncangkan gunug, mendekalkan negeri Syam k€pada mer€k4
dan menghidupkan oftrng mati, bahwa seandainya berkehendak maka

Allah dapat memberikan petunjuk kepada semua manusia untuk

beriman kepada-Nya tanpa memberikan bukti sedikit pun .lan tanpa

harus membuat suatu peristiwa yang mereka pinta?"

Allah SWT berfirman, "IaIu apa makna cinta mereka padahal

mereka tahu bahwa hidayah dan kehancuran adalah milik-Ku semata,

hanya dengan kekuasaan-Kq pada saat Aku menurunkan bukti arau

tidak. Aku memberikan petunjuk kepada omng yang Aku kehendaki

tanpa menurunkan bukti, dan aku menyesatkan orang yang Aku
kehendaki meskipun Aku menurunkan bukti."

Firman-Ny :: . 6;E J k 6 Wq # V;{."$ 36_,1;
ilJ\ig-{ ni sfffiA1*- i;6pr; ;si "Dan onong-orrng yang kafir
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serutntiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereko sendiri
atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka, sehingga
datanglah janji Allah. Sesunggtlarya Altah tidak menyalahi janji.,,

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfinnan, "Orang-orang
kafir dan kaummu, wahai Muhammad, senantiasa ditimpa bencana

karena kekafiran mereka ke@a Allah dan pendustaan mereka
terhadapmu. Dia mengeluarkan bencana untuk merek4 yakni mereka
didekatkan kepada fs11sana, siksa, dan petaka yang kadang-kadang
dalam bentuk kematian, peperangan, dan kekeringan. Atau kamu,
wahai Muhammad, akan mendekati mereka dengan tentaramu dan
satrabat-sahabatnu hingga datanglah janji Allah kepada mereka, dan
itulah penyerangan dan penaklnkanmu terhadap negeri mereka dan
tekanan pedangmu kepada mel€ka',

3 -1,3fi{ Af 'Sy ,,sesurguhnya Altah tidak menyatahi
janji." Dia berfirman, "sesrmgguhnya Allah memenuhimu, wahai
Muhammad, dengan yang dijanjikan kepadamu berupa menguasai

mereka, karena Dia tidak menyalahi janji-Nya..

Pendapat kami mengenai hal ini sama dengan pendapat para
ahli takwil. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

20477- Abu Daud menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Mas'ud
menceritakan kepada kami dari eatadah, dari Sa,id bin
Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, f;{eJ\$$-JJ'*rttt;*q# "Dan orang-orang yang kafir senantiasa
ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri,,, ia
berkata, "iir'.Jr (pasukan)" A(;6j3;5 J ,,Atau bencana
itu terjadi dekat tempot kediaman mereka."
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Muhammad berkat4 "Sarrpai datang janji Allah, yakni

penaklukan I\dakkah. nctc

20478. Ibnu Waki menceritakan kepada karri, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepadaku dari Al Maslrdi, dari Qatadah, dari

Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, riwayat yang samq hanya

saja ia tidak menyebutkan "pasiukan".t"

20479. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abu Quthn menceritakan kepada karni, ia berkata:

Al Mas'udi menceritakan kepada kami dari eatadatr, dari

Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia membacaayati"i 39-{j'Ot,t;*q rl# V;Ke51 "Dan orang-orang yang t aJir
senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan merelra

sendiri," ia berkata, "b1W artinya goncangan." iU,-jY J
Trli ',ltau bencano itu teriadr dekd tempat kcdiaman

mereka." Ia berkata, "Ia adalatr Muhammad SAW." 'OV#

ifr34 "sehingga daorylah janji Allalt" la berkata,

"Penaklukan Makkah. "6rt

20480. Al Mutsanna menceritakan kepadakrl ia berkata: Abu
Ghassan menceritakan kepada lomi, ia berkata: Ztthur
menceritakan kepada kami, bahwa Khushaif menceritakan

kepada mereka dglr rymah, tenrang fimran-Nya 'u5l36{5
,- )art- '. lz .z

orang-
orang yang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan

6" Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4R32), Al Baghawi dhtam Ma,alim At-Tanzil
(3/358), Al Mawardi dalam An-Nuka wa Al uyun efil3), dan Mujahid dalam
tafsir (408).

6" Ibid.ttt Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (41332), Al Baghawi drlran Ma'alim At-Taruil
(3/358), dan Mujahid dalam taftir (408).

etts otVj ';rtttpq# Vlt ioo,-lnS;'& f'ir|Wq# V;S



perbuatan mereka sendiri atau bencana itu terjadi dekat

tempat kediaman mereka," ia berkata, "Difurunkan di
Madinah kepada pasukan Rasulullah SAW, atau kamu, wahai

Muhammad, akan mendekati kediaman mereka. "6re

20481. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari An-Nadhr bin Arabi bin

yyut, tentang firman-Ny L W q # V;{'uJi 36-{J
blb "Dan orang-orang yang knfir senantiasa ditimpa

bencana disebabkan perbuatan merela sendiri." Ia berkata,

"Pasukan." bl3 e6-;|fr J "Atou bencana itu terjadi dekat

tempat kediaman mereka." la berkata, "Kamu watrai

Muhammad."620

20482. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepada kami, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamantu

menceritakan kepadakq ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-
Ny a'z6r| W q # V;{'"jt lg-{j,; o on or ans- or ang
yang kaJir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan

mereka sendiri," ia berkata, "Siksa- dari langit yang

dit,runkan kepada merek a.,, i22ti ,i6;',15 j\,,Ato, bencana

itu terjadi delat tempat kediaman mereka." Maksudnya,

Rasulullah SAW menyerbu dan menyerang mereka.t r

20483. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syababah menceritakan kepada kami, ia berkata:

SurclrAr-Rc'd

6" Al Mawardi dalam An-Nulrat wa Al uyun (3lll3) dan Ibnu Katsir dalam tafsir
(8trsz).

620 lbid-
62r Al Mawardi dalam An-Nukot wa Al Uyun (3lll3).
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Warqa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatri4 tentang firman-Nya,'r;rttg;("# "Ditimpa

bencana disebabkan prbuatan mereka sendiri." Mereka

ditimpa goncangan, atau mereka tertimpa bencana, atau

Muhammad akan mendekati kediaman mereka. ;tf it'ri(r6-
"sehingga datanglah janji Allah" Yaihr penaklukan.@

20484. AI Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Zaid

menceritakan kepada kami dari AMullah bin Abi Najih,

tentang rrr-*-Nya dli i6-j'# ;\ "Atau bencana itu

terjadi dekat tempat kBdiaman mereka,"yakni Nabi SAW.68

20485. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karni, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahi4 hadits yang serupa

dengan hadits Al Hasan, dari Syababah.s

2M86. Al Harits menceritakan kepada kami, ia berkata: AMul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Qais menceritakan

kepada kami dari Khushaif, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia

berkata "b ;6 araayapasukan. "6
2M87. ...ia berkata: AMul Aziz menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdul Ghaffar menceritakan kepada kami dari

Manshur, dari Mujahid, tentang firman-Ny4 b26 "Bencana."

@ Ibnu Athiyah dalam Al Muharror Al Wajiz (31313), Sufyan Ats-Tsauri dalam
taftir (154), dan Ibnu Katsir dalarn tafsir (8/152).

6a Al Mawardi dalam An-Nuka wa Al lJyun (3/l l3).s Ibnu Athiyah dalam Al Muhqro Al Wajb (3/l13) dan Ibnu Katsir dalam tafsir
(8ns2).6 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyn (3/ll3) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al
Masir@1332)-
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Ia berkata, ',Musibah dari Muhammad.,, Ati u$_j3;5 J
"Atant bencana itu terjadi dekat ternpat kedianan mereko.,,Ia

berkata, "Kamq \rahai Muhammad.,, i{3;3'rtV iL
"Sehingga dotanglah jwfi Allah" Ia berkata, "Penaklukan

Makkah."tr

20488. ...ia berkata: Israil menceritakan kepada kami dari Khushail
dari Mujatrid, tentang firman-Ny4 "r-r),6 "Bencana," ia
berkata " r#'Irasukan'.'o,

20489. ...ia berkata: AMul Aziz menceritakan kepada kami, ia
berkata: Amr bin Tsabit menceritakan kepada kami dari
bapaknya, dari Sa'id bin Jubair, tentang fimran-Nyu, ,i!y)'*rtttpq'Ditimpa berrcana disebabkan perbuatan

mereka sendiri," ia berkata, rrpasrrkan.', 
eltS u$-j-Si 5

"Atau bencana itu terjadi dekat tempat kcdionan mereka.,,la
berkata, "Kamtg wahai Muhammad-"a

20490. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada lomi, ia bertata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadab, tentang firman-Nya'u-5l369j

+ttt;*q# frK "D*, orcms-orans yans tufir
senantiasa drtimpa bencana disebabkan perbuatan merekn

sendiri. " Maksudnya, karena perbuatan mereka yang buruk.
Firman-Ny4 Ati i6-jJE 5 "Atau bencana itu terjadi
dekat tempat kediaman mereka." Kamq wahai Muhammad.

66 Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4R32) dan sutrm Ats-Tsarni dalam tafsir (154)
dari Mujahid.t" Mulahid dalam taftir (407).

t2E lbnu Jauzi dalarn Zad Al Masir (4132)dan Ibnu Katsir dalam taftir (ll5l).



i{3;;'rtY, g "sehingga datangtah iurii
penaklukan Mal*ah.62e

T$stuAda,:Ilurtui

Allah" Yaitu

2}4gl. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada karni, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan f"pa{ k*i
dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman-Nya 'aJ)tE

"Bencano-" Ia berkat4 "'2,-;A.i(-*iUrn)- " AG;6-1''#'J
"Atau bencana itu teriadi dekot tempat kcdiamon mereka." la

berkata, "Yakni Nabi SAW." Dia berfirman, "Atau kamu

akan mendekati kediarnan mereka-"@

20492. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada karri, ia berkata: Abu

Abmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Muharnmad

bin Thalhah menceritakan kepada kami dari ThalhalU dari

Mujahi4 t€Nrtang firman-Nya'r;reg*q# "Ditimpa

bencana disebabkm perbuam rureka sendiri," ia berl<*4

"Pasukan.'61

20493. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari Al-Laits, dari Mujahid,

tentang firman-Nya,'r;rttpq# "Ditimpa bencana

disebabkon perbuatan mereka sendiri," ia berkata, "Pasukan

yang dikirim oleh Nabi sAw." AS e$-;'# 5 "Atau

bencana itu teriadi dekat tempat kedionan mereka-" Karlu

6'e Mulahid dalam ta$ir (407) dan Sufyan Ats-Tsauri dalam taftir (154) dari

Mujahid.
60 AMurrazzaq dalamtaftir(237) danFaf;hnrrazi dalam ta8ir (1916l)-
tt Ibnu Hajar dalam Fath Al Bti (8R73), Al Farra dalttn Ma'ani Al Qw'an (21&),

dan Sufyan Ats-Tsauri dalam taBir (154).



wahai Muhammad ;fr3;i ,*- $ "srhinggo datanglah janji
AAah. " Ia berkata, "Penaklukan Makkah."632

20494. ...ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Israil menceritakan kepada kami dari sebagian

y|lUatnfa dari Mujahid, tentang firman-Nya, Wq#
bl,6 "Ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka

sendiri," ia berkata, "Pasukan.'633

20495. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ziyad berkata,

tentang firman-Nya, 2;rir$ q # U;<tJi lUg
"Don orang-orang yang kafir senantiasa ditimpa bencana

disebabkan perbuatan mereka sendiri," ia berkata, ,'Bencana

siksa-"fl

Ahli talxilil lain berpendapat bahwa makna finnan-Nya J 1f

A( e6;|fr "Atau bencana itu terjadi detrat tempat kediaman

mereka," iaaun 'e)t:t 'u ,'rri,blirF '*ju* bencana dekat dengan

kediarnan me,reka". Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat-riwayat berikut ini :

20496. Muharnmad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami
dari Ma'mar, dari Qatadah, ia berkata: Al Hasan berkata,

tentang firman-Nya, A$ i6;3;i 5 ,,Atau bencana itu

SurahAr-Rc'd

uz lbid.
633 Fakhrurrazi dalam tafsir (lgt6l) dan Al Mawardi dalam An-Nukot wa Al uyun

(3/l l3).
t3o Abdnrrazzaq dalam tafsir QD37), Al Qurthubi dalun At Jamt li Ahkam Al

Qu'an(9R21), dan Ibnu Katsir dalarn tafsir (8/152).
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terjadi dekat tempat kcdiaman nereky" ia berlrae J-ri\f
e!,'uAjbyfi.

20497. Bisyr menceritakan kepada kami, ia be'lkata Yarid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada karni dari Qatadah, dari Al Hasan, t€ntang firmar
Nyq At3;6-j'38 5 "Atau bencana itu teriadi dckd

tempai kcdiaman mereka," ia berkata : b 2tdt'$; il -""

Ahli tala ,il lain berpendapat batrwa makna firman-Nya '.{r{-
'iil3;t "sehingga datanglahianji Allah," adalah Hari Kiamar Mereka

yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikrt ini:

20498. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia bedrda: IUala bin

Asad menceritakan kepada kami, ia bertda: Ismail bin

Hakim menceritakan kepada kami dari sesoormg, ymg ia
sebut dari Al Hasan, telrtang firman-Nya 'ii'S'd6#
"sehingga datanglah janii Allah" ia bc*d4 "Ilili
Kiamat."66

CCC

,K;;f i afi;,f:,is;i5ifi,;Vfi,*U*'
@gtt-'it\4

'Dcnsesunggrrlmyatelahiliper:ololvoblrJ<mbfu ryrasd
sebelum l@ub mala Aku beri tongguh lnpod, onrng-oraltg

6 lbid
u" fbnu Jauzi dalam Zad Al Masir (41332), Ibnu 931sfu dalam tafrir (S/153), dm

Asy-Syaukani dalarn Fath Al Qadir (891).
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l<$r iat l<errudidrr AIil bilwsalcan mqekfl. Alangl<flh

heb atrry a silaiaarr.I<u iht !"

(Qs. Ar.Ra'd [13]: 32)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman kepada Nabi
SAW, "Wahai Muhammad, jika orang-orang musyrik dari kaummu

mengolok-olok dan meminta darimu bukti-bukti sebagai wujud
pendustaan mereka terhadap apa yang kamu bawa kepada mereka,

maka bersabarlatr atas perlakuan buruk mereka dan teruslah jalankan

perintatr Tuhanmu dalam memperingatkan mereka, karena kaum-

kaum sebelummu telah memperolok-olok para rasul-ku, dan Aku
panjangkan penangguhan serta umur mereka (kaum-kaum tersebut),

kemudian Aku menurwrkan siksa dan malapetaka-Ku ketika mereka

terus-menerus dalam kesesatan mereka. Oleh karena itu, perhatikanlatr

siksa-Ku kepada mereka ketika Aku menyiksa merek4 penderitaan

yang sangat pedih kepada mereka dan Aku jadikan mereka sebagai

bahan pembelajaran bagi orang-orang yang berakal."

l>Uyt dalam bahasa Arab berarti ii6ft "memperpanjang,,.

Dikatakan );it A'n 'dLl fi gld.i{ii( "a1* rnenangguhkan kepada

fulan" yakni jika aku menambah penangguhan untuknya. Termasuk
juga ,iiJr aillel "masa yang lama", * tj3 "uk menangguhkan

untuk meqiadi seorang pecinta". Oleh {arena itu, siang dan malam

disebut 'orliJl karena keduanya sama-sama lama. Sebagaimana

perkataan Ibnu Ma'qil berikut ini:

pr;A 4rtAL"Cl gti!)ur'dr ;u: u yr
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"Ingatlah, wahai kediaman satwo liar, ia meminta kcpadurya dengan

mendesakjmtaban 'yo' sepaniang siang dan rnolcrrr.""'

Dikatakan pula:

*t:$>t:lr., G)j\t |)*, *rSc,yW'pC
"Maka hati dan mata meniadi basah, dan bau busuk serta harum

saling menjauhi."st

Itu karena panjangnya jarak dan rentang antara kedua

ujungnya

ccc

637 Ibnu Muqbil adalah Tamim bin Abi bin Muqbil, p€nyair muhhadhram (hidup

pada masa Jahiliyatr dan Islam). Dikatatan bahwa ia mendapati Islam kemudian

memeluk Islam. Dikatakan juga bahwa ia mencapai umur 120 tahun. Lihat
biografinya dalam Al Ishabah (ll 195, no. E58).

Bait syair terdapat pada Abu Lrbaidah dalam Ma'ani Al Qw'ot (l/109) dan Al-
Lisor(enti: *rl.
i,ll; 'ir a*ian nurrf pertama dbacafahah dan huruf kedua dibaca dhanmah
dan akhirnya adalah huruf mar muxashil dari tatsniaht* glJt.
Dikatakm bahwa ia adalah sebuah nama tempat yang terkenal di Diyar Qais
Nashr.
otiij.tt adalah nama gunung sebelum terbelatr. Dikatakan bahwa ia adalah mata

air yang teoan& y*g jog" memiliki gunung yang disebut 44. .#- t4, ttnl
yakni kembali kepadanya hingga sampai membahayakannya

u" Bait syair ini milik Ath-Thirimmah, sebagaimana dalarn Al-Lisur (entri: ,1-),
disebutkan:

fdtriu.t-ti1t;2i fi )6.,F W'S-*rn
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f7;.:"3i3;iLi]1$'trsq#$s5,6'&fr
W,*:S il;;rtg *f elsi - {;2{ q :;#

@ ;ri d' il1frfr us ujwi * !11_6 lK
'TMol<.a apalcahTuhrrn yolng nuriaga setiap diri tarhadap

a\a yang dipuhanryo (smu ilengan yorttg dd& demikimt
sif atrrya)?MqelramenjadilwnbebuapaselcuatbagiAllah.

Katakntiah,'Sebuf,<mr/.ah nfu.sifat nrr:el<a iht' . AtmL
apal<ah l<rltttu henn& men$eriul<m lnpada y'.l;lnh apa yang

finak diketalwi-Nya ili tntmi, dfril l<mw mutgatal<mr
(tentmtg M iat) *lcado Wt<aaan pafu lahimy a saja.

Sebenarnyo otmtg.srmrglcSi'n iat iliiailil<m (oleh ryetl;rri
nmfrrJdntg Mk frpu,ilcyo mel,:elco d6r dihalmrgiluya ilmi

i altrJ (y ang br,nfr) . D ur bo@gsi4,o y altg disesatl<an

NIah, mal<rfugfuryataL ailo *otmtgpunymg al<nr.

menfuipetu$uk."
(Qs. Ar,Ra'd [13]: 33)

Abu Je'fer bertetr: Allah SWT Uernman, *Apakah Tuhan

yang abadi yang tidak musnah dan tidak binasa, yang menjagarezeki

semua malfiluh menanggurgnya, mengetahui apa yang mereka

lakukao, mereka yang tidak luput dari pengetatruan-Nya

sedikit pun dan dimanaprrn, sama seperti yang binasq yang musnah,

yang tidak yang tidak melihat yang tidak mengerti sedikit

pun, dan tidak bisa mencegah dari dirinya serta orang lain batraya dan

manfaat? Sekali-kali kednanya tidak sama Jawaban dibuang dan tidak
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disebutkan, bahkan dikatakan, i;;{q$ ,fS f"6;S "Maka

apalrah Tuhan yang menjaga setiap diri terhadap apa yang

diperbuatnya (sama denganyang tidak demikian sifatnya)-" Itu karena

dianggap telah cukup dengan pengetahuan pendengar dari yang telah

disebutkan dengan tanpa menyebutkan jawabannya. Hal itu karena

ketika Allah berfirman, :$;+ijQi "Mereka meniadikan beberapa

sehttu bagi Allah," maksudnya adalatr pengetatruan batrwa ma,kna

kalam adalah seperti sekutu-sekutu yang mereka jadikan Tuhan.

Sebagaimana bait syair berikut ini:

JE,i:b -4; ,.. El o ,lt ,. .
.JL, ll oF q-F

Jfu' 7ti$t1 Jri,1.lr '6-;i1f arif

)v $, )6|rti
"Pilihanht dipilihrrya ibu yang tinggi, di antoa yong pcndek

uhnawrya don yong cebol.

Apakah itu atau jubahyang robeh don tertts-mercrus pada aklrt
malun

Menglwbiskan tnng dan mennfaakm uongnee

6e Bait-bait syair ini milik Al Qital Al Kilabi, dm terdryat pada Al Fara drlr'n
Ma'ani Al Qtr'an Ql64), Al-Lisot (entri: 

"b.), 
srrtaAl Aghoti (24115q, dm ini

merupakan bait-bait syair yang diucapkan oleh Al Qital Al Kilabr, sebagaimila
dalam Al Aghani, dan menganggapnya sebagai milik Al Aldram bin Malik dm
keluar dari bani Bakar ketika mereka mengeluarkannya dari penahanm, dan

mereka memberikan syarat agar tidak menyebutkan kata Utr dalam syairryra-
Bait-bait syair tersebut adalah yang dinisbatkan kepadanya dalam qrair-qnairqa
maka ia melantunkan syair:

Jtp pti ;.t ;;t J|)r 4 o-,* e"F
!*,J.. jta, ,fr. * Slc,iryrr,tts
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Tidak dinyatakan bahwa dia rclah JL-!t i:#
'.tkwannya cebol" dan antra ini dan itu, karcrp dianggap cukup
dengan perkataan Jri ' fi bf;t if 3t-5f, dm pehmjuk berita tentang

maksud )ttr'Ort
Pendapat kami dalm masalah ini sama dengan pendapat para

ahli takwil. Mereka ymg berpendapa demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

20499. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kemi, ia berkata:

Yazid menceritakan k€pada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kcpadakami dari Qatadab, tentang firman-Ny4

6W#:fg'#;6"aa- rykoh ruhan yans
menjaga setiqt dbi terMq aW Wtg diperbuatrrya (sama

dengot y@tg tidak &mikio sifdrDn)." Maksudnya adalatr

Tuhanmu Yang ltlaha Suci, ymg menjaga rrzsyr dan unur
ketunmm Adm, dm Allah menjaga mercka serta perbuatan

mereka0

20500. Muhammad bin Abdil Ala menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsarn menceritakan kepada kami
dari Ma'mar, dai Qatadab tentang firman-Nya f-63i4
#r.# 9& "o"* qakahhiwryotg menjaga setiap

t, etrt'f i-f
a,

Jfl.lr 6;iipf srif

J6 $;t Jrl.iEi.rJttfi;r JU{s
g,ilt.j -pt b*

aj; adalah;i s€eerti 'ttatl A (ukurm dan perawakm), J, j' adalatr .:-it
(yang pendek), Jpr 6F:l adatah kiasan mtuk ormg yang sibuk mengabdi

-.^ kepada keluarganya sehingga iamenyobek jubahya".*' Al Mawardi dalamA*N*awoAl Uyor$fil4)-
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diri terhadap apa yang diperbuatnya (sama dengan yang

tidak demikian sifatruya), " ia berkata, 'Allah menjaga setiap

jiwa.unt

20501. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepada kami, ia berkata:

Bapa}J<u menceritakan kepadakra ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadakq ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya dari Ibnu Abbas, tentang firman-

Nya, #W# ,f$f,6;dfr "Maka apakah ruhan

yang menjaga setiap diri terhadap apa yang diperbuatnya

(sama dengan yang tidak demiHan sfatnya)." Maksudnya,

Dia sendiri yang melakukannya. Dia ada bersama kalian

dimanapun kalian berada tidak seorang pun berbuat kecuali

Allah hadir bersamanya.

Dikatakan, "Mereka adalah malaikat yang diberikan kuasa

atas ketunrnan Adlatn. "az

20502. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaku dari-Ibnu Juraij, tentang firman-Nya, ;6'fi:fr
i;Tq# $i[o "mata apakah ruhan yang meniaga setiap

diri terhadap apa yang diperbuatnya (sama dengan yong

tidak demikian sfatnya)." Maksudnya adalah atas rezeki dan

makanan mereka. Akulah penjaga dan mereka adalah hamba-

hamba-Ku, tetapi mereka menyekutukan-Ku.n3

s' Abdurrazzaq dalam tafsir QD38) dan Al Mawardi dalarm. A*Nuka wa Al Uynn
(3n14).

n2 Ibnu Jauzi dalam Zad At Masir (4t333) tanpa saoad dan Al Mawardi dalam An-
Nukat wa Al Uyun (3ll 14) dari Qatadah.s3 lbid.
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20503. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Faraj, ia berkata:

Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-
Dhahhak berkata, tentang firman-Nya + $S fS';6
i+SW "Maka Wkah Tuhan yang ieniaga setiap diri
terhadq qpa yarrg diperbutnya (sama dengan yang tidak
demikian siJixrrya)." Makzudnya adalall Allah yang menjaga

atas yang baik dan yang jahal memberinya rezeki dan

melindunginya, kemudian yang musyrik menyekutukan-

Nya*

Firman-Nya,,rlfi j,&S q'ij$ f7?." S, :fi ;+W. )
,SflfA *t "Mereka me4jadikor beberapa sehttu bagi Attah.
Katakanlah 'Seb*kanlah sifat-sifo mereka itu'. Atau apakah kamu

hendok memberitakan kcgdo Alloh opa yang tidak dikctahui-Nya di
bumi, atou kanu mengatakmt (tent@rg hal itu) sekadar perkataan
pado lahirrrya sda-" Allah Uernrman, *Aku adalah yang menjaga

rezpki orang-orang musyrit pengatur unrszul mereka, penjaga

mereka, kemudian mereka menjadikan makhluk sebagai

sekutu-sekutu-Kr1 lalu mereka menyembahnya bukan menyembatr-

Ku. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, sebutkanlah sifat-
sifat kepada mereka, maka me,reka akan berdusta dan mengatakan

ketidakbenaran dalam hat itu, lcar€rm Allah adalah satu dan tidak
memiliki sekutu."

Allah berfirman, o-3* CiE i t;,fr$ i' ,,Atant apalcah

lcamu hendak memberitakon kepada Allah apa yang tidak dikctahui-

4 Al Mawardi dabm AwNuka wa Al Uy, (3fi14), dan ia berkat4 ..Mereka

adalah para malaikat yang dirvalcilkan kepada manusia-"
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Nya di bumi." Dia berfinnan, 'Apakah kalian membrikan lfiabar

kepada mereka bahwa di bumi terdapat Tuhan, dan tidak ada tuhan

selain-Nya di bumi dan di [angit?"

Pendapat kami dalam hal ini sama dengan pendapat para ahli

takwil. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

20504. Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku

mendengar Al Abu Mu'adz berkata: Utaid menceritakan

kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak

berkata, tentang firman-Nya,'i::- 3' ik; ;,\W"Mereka
menjadikan beberapa sehttu bast Allah Katakanlah

'sebutkanlah sifat-sdat mereka itu'." Jika mereka

menyebutkan sifat-sifat mereka itu sebagai Tulran, maka

mereka akan berdusta dan b€rkata ialam hal itu- yang

tidak benar, karena Allah itu satu dan tidak ada sekutu

baginya.

Allah swr uernrman, i; *l${, etiy t4'i#{
,Sjfii "Atau apakah kamu hendakmemberitaksn kcpada Allah

apa yang tidok dikctahui-Nya di bumi, atau kamu

mengatakan (entang lul ttu) sekadar perkotaan pada

lahiruya saja." Ia berkata, *Allah tidak mengetatrui di dunia

ini terdapat Tuhan selain diri-Nya sextdiri."nt

20505. AI Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: AHullatl

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

n5 As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Muttsw (41656) dan ia menisbatkannya kepada

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir, namun kami tidak menemukan referensinya.
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firman-Nya, ih 3;$ ;LiH "Mereka meniadikan

beberapa sehttu bagi Allah. Katakanlah 'Sebutkanlah sifat
sifat mereka itu'." Allah menciptakan mereka.ffi

20506. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan

lepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman-Ny4 :(i;LW.)
-.r 2. e-iir,)i "Mereka meniadikan beberapa sehttu bagi Allah.

Katakanlah, 'Sebutkanlah sifat-sifat mereka itu'." Jika

mereka menyebutkan sifat-sifatny4 maka mereka berdusta

dan mengatakan sesuatu yang tidak mereka ketahui, padahalu

tidak ada tutran selain Allah. Sebagaimana firman-Nya 't
etfi j/{r{ 6,'i# "atau apakah kamu hendak

memberitakan kepada Allah apa yang tidak diketahui-Nya di
bumi." Serta firman-Nya" ,SfltA *,t 'Atau kamu

mengatakan (tentang lral itu) sekadq perkataon pada

lahirnya saja." Maksudny4 perkataan yang terdengar, dan itu
pada hakikatnya batil, tidak ada kebenaran baginyailT

Pendapat kami dalam hal ini sama dengan pendapat para atrli

takwil, hanya saja mereka mengatakan bahwa makna r,L, if adalah if
*q sehingga mereka memberikan makna tata ierseUut dengan

penjelasan yang bukan hakikat penakwilannya Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

20507. Al Hasan bin Muharrrmad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syababah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Warqa menceriakan kepada kalni dari Ibnu Abi Najih, dari

ffi Kami tidak menemukan atsu ini dalam referensi kami.
n? As-Suyuttri dalan Ad-Durr Al Marxsur (4t656) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al

Masir (4/333).
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Mujahid, tentang finnan-Nya, )fiA * "Kamu

mengatakan (tentang hal itu) sekadu perkataan pada

lahirnya saj a. " Maksudnya, dengan menduga-dugail

20508. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah

menceritakan kepada kami dari W*qq dari Ibnu Abi Najih,

dari Mujahid, riwayat yang sama.6re

20509. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Qatadah, tentang firman-Ny4

,S$A*l "Atau kamu mengatakan (entang tal itu)

sekadar perkataan pada lahirnya saia" Maksudny4

perkataan lahir adalah perkataan yang batil.ffi

20510. Diceritakan kepadaku dad Al Husain bin AI Faraj, ia berkata:

Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid 5in $ulaiman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Alu mendengar Adh-

Dhahhak berkata, tentang firman-Nya, ,S$A *f "Aton

kamu mengatakan (tentang hal itu) sekadw perkataan pada

lahirrrya saja," ia berkata "Atau perkataan yang batil dan

kebohongan, dan jika mereka berkata, maka mereka

mengatakan yang batil dan kebohongan.'st

* Mulatrid dalam tafsir (408) dan Ibnu Jauzi dalam 7-ad Al Masir (4833)-
*' Ibidffi Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uytn (3lll4) dan Al Qurhubi dzlam Al

Jmr{ li Ahkam Al Qur'an(91323).
"r Ibid
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Firmen-Ny 
", €.,t V;{e-fl-$ $. "s"brrr*rryo orans-or(ms

lcafir itu dijadikan (oleh syetu) ttuntondang baik tipu-daya mereka."

Allah SWT Uernrman, "Allah tidak me,miliki sekutu di langit dan di

bumi, akan tetapi yang dianggap sebagai Tuhan oleh orang-orang

musyrik itu sebenanrya adalah tipu{aya mereka, mengada-ada dan

kebohongan mereka terhadap Allah."

Mujahid berkata, "Makna kara'3 di sini adalah ir;),
"perkataan". Seakan-akan Dia Uernmaq "Yakni perkataan mereka

yang menyekutukan Allah."

20511. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: AMutlah

menceritakan kepada kami dari Wurqq dari Ibnu Abi Najih,

dari Mujatrid, tentang firman-Nya, lK V;{e.il,$,S
"Sebenarnya orangarang W itu dijadikan (oleh syetan)

memandang baik tipu4ay mereka," ia berkata, "Perkataan

mer€ka-t'62

20512. Mubammad bin Amr menceritakan kepadakq ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepadal<ami dari Ibnu Abi Najrlu dari Mujahid,

riwayat yang sarna653

Firman-Nya, +3i *b35t "Dan dihalanginya dari jalan

(yang benar)", para ahli qira'at berbeda pendapat tentang bacaannya,

kebanyakan ahli qira'at Kufah membacanya pt o-it tylbj "Dan

dilnlanginya dui jolan (yarg beno)" dengan huruf shad drbaca

652 Al Mawardi dzlam An-Nukot wa Al Uyu Qtll4).
"3 lbid
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dhammah, yang maknanya, Allah menghalangi mereka dari jalan-Nya

karena kekafiran mereka terhadap-Nya. Kemudian huruf shad

dijadikan dhammah karena /at7 Gubjek) tidak disebut. Adapun

kebanyakan ahli qira'ah Hijaa dan Bashrah membacanya dengan

huruf shad dibaca fatluh yang maknanya, orang-orang muqrrik

adalah orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah.6sr

Abu Ja'far berkata: Kedua qira'at tersebut sama-sama

popular, dan sejumlah qira'at membaca dengan kedua model bacaan

tersebut. Keduanya memiliki makna yang saling berdekatan, yakni,

ortrng-orang yang menyekutukan Allah dihatangi dari iman kepada-

Nya, dan karenanya mereka mengbalangi omng lain, seperti yang

Allah jelaskan sifatnya dalam firman-Nya, 'b;ri- i;l{Ojiity
';tfr )+;;"b$-fi{J "sesunggulmya orang-orang yang kafir itu,

mena/kaltkan harta mereka wrtuk menghalangi (orang) dari jalan

Allah."(Qs.Al Anfaal [8]: 30

Fiman-Nya, )6'irrfr65fr,#;; "Dan barangsiapa yang

disesatkan Allah, maka bagbrya tak ada seorang pun yang akan

memberi petunjuk" Allah SWT berfinnan, "Barangsiapa Allatr

sesatkan dari mendapat kebenaran dan petunjuk dengan

membiarkannya tidak mendapat pertolongan, maka tidak ada seorang

pun yang bisa memberikannya petunjuk untuk mendapat kebenaran,

karena ia tidak akan mendapatkannya selain dengan bantuan serta

pertolongan-Nyq dan itu dilakukan dengan kekuasaan-Ny4 btrkan

oleh orang selain-Nya."

* Ashim, Hamzah, dan Al Kisa'i membaca 5&2 dengan humf siad dibaca

dhanmah, sementara yang laipara dengan hlrlrfi shad dibaca fdhal ttJ:4.
Yahya bin Watsab membaca r1L1 dengan huruf sladdibara kasrah. Lihat Ibnu
Athiyah dalam Al Muhuro Al Wajiz Ql3l4), Abu Hayyan dalzrl Al Bahr Al
Muhith (6/394), dan Al Qurthubi dn.lam Al Jam{ li Ahkam Al Qtr'an (91323).

i
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iita{6:fi 'rtgi a1$Yli'rt$ o3$3?
-)b u

"Bagl nselra a&ab daldnrl<chidupar funit dolrr

sewngguhnya adzab aldrhotr adalahlebihl<rr:as dnrJ tak ddn

bagi nuela seorang pelhdilng pun dmi (adzfr) Nlah."

(Qs. Ar-Ra'd U3l:34)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman kepada orang-

orang kafir yang sifatrya dijelaskan dalam surah ini mendapat adzab

dalam kehidupan dunia berupa kematian, penawanan, dan bencana,

yang Allah timpakan kepada mereka."

iil i;91 4t::35 "Dan sesungguhnya adzab akhirat adatah

lebih keras. " Dia berfirman, usiksa Allah kepada mereka di aktrirat

lebih keras daripada siksa-Nya kepada mereka di dunia."

Kata'$f adalatr wazan#rf a*i Wt"iil,i. Firman-Ny4 { 6
-)b n iti G "Dan tak ada bagi mereka seorang pelindung pun

dari (adzab) Allah." Allah SWT berfirman, "Bagi orang-orang kafir

tersebut tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya dari adzab

Allah jika Dia mengadzabny4 tidak ada teman setia, pelindung, dan

penolong, karena tidak ada seorang pun yang bisa membuat Tuhan

menarik kembali janji-Nya dan memaksa-Nya sehingga ia terbebas

dari adzab-Nya. Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi-Nya

selain dengan izin-Nya, dan Dia tidak memberikan izin kepada siapa

pun untuk memberikan syafaat kepada orang kafir yang meninggal

sebelum bertobat."

oee
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L,r qi* "#*i V n ";Z;si :,*; 6i {5, bj
@:rrr r*fJ Jrt'6ieJl Gi iir'q3b;

" P entmp omd{m sut ga y orttg ilii arlriil<an lnp od" ofl mg. or (mg

yang takwa ioilorh (seputi tmna).Mengalir ntngai.ntrrgai
di dalantnya; knlwrya taklrrrlr'd;i-lrrrnd, selmtg ttontn'lgarrnya
(dcn:d;kianFula).Iarlahtempatl<esudalwnbagiorung.otdng
y dng b qtakw a; s edmrg tsnp ut l<csudalwn fugi or ang. or ang

l<nfa iolah nsal<a."

(Qs. Ar-Ra'd [13]: 35)

Abu Ja'far berkata: Para ahli bahasa Arab berbeda pendapat

tentang dibaca rafa'-nyakata ry.
Sebagian ahli natrwu Kufah menyatakan bahwa yangme-rafa'-

kan kata '$ adalahmakna dari bagian ayatyaagberbunyi, V n"f
'rfii "Mrrgolir sungai-sungai di dalamnya," Mereka menyatakan

balrwa hal ini sebagaimana kamu mengatakan: i?i$ Vl g\1ry.
Kata'fiLt di-rofo'-kan btrkan ol"h Ljr, akan tetapi karena ibdita',

- . t.t 7.t
Yalcrlr 1*t 9.

Ia berkata: Jika huruf i,f -rs,* pada kata jj *rku ' '

dibenarkan. Misalnya tti .ji: 'eLfr'cJ&.Serta firman-Nya, Sy';-1t( F
Gi@=n-C "Maka hendaklah mamtsia itu memperhatikan

malranannya. Sesungguhnya Kami." (Qs. 'Abasa [80]: 24-25) yang

mengarahkan, W.-6frlr3,$';fr[f "(Apatrah) perumpamaan

(penghuni) surga yang dijanjikan kcpada orang-orang yang bertalwa
yang di dalamnya. " (Qs. Muharnmad p7l: 15) Serta yang mengatakan
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{-rtqi6 "sesungguhnya Kami benar-benm telah mencurahkan air
(dari langit)." (Qs. 'Abasa [80]: 25) adalah isim yang paling jelas,

karena dikembalikan kepada i4 "makanan" dengan jer dan yang
tidak disebutkan, yakni ULi p ,U,lt C::" 6 yw.

Ia berkata: Makna firman-Nya, *;rt'{f ,,perumpamaan

surga," adalah sifat-sifat surga.

Sebagian atrli nahwu Bashratr mengatakan bahwa maknanya
adalalr sifat strrga. Diantaranya adalatr firman-Nya, ;SJi( Jfii'rl, "Oo"
bagi-Nyalah sifat Yang Maha f@gt.,, (Qs. Ar-Ruum [30]: 27)
Maknanya adalah, bagi Allah-latr sifat-sifat ketinggian.655

Mereka berkata: Malina firman-Ny4 Z;;|SU,ii *,X'S
i+lii$ ne;j "Perr pa*aan surga yang dijanjikan trepado orang-
orang yang talova iatah (seperti taman) mengalir sungai-sungai di
dalamnya." Atau di dalamnya terdapat sungai-sungai. Seakan-akan ia
berkat4 "Dia menyifati surga dengan sifat yang di dalamnya mengalir
sungai-sungai.

Mereka berkata: Pendapat lain mengaratrkan seakan-akan Dia
berfirman, 13;$frf, "Perumpamaan surga.,, Dikatakan, "Surga yang

dijanjikan kepada orang-oftmg yang bertakwa." Demikian juga
firman-Ny4 $i{li;'i ;,iit',Dan sesungguhnya (isi)nya,
'Dengan menyebut nama Allah Yang Maha pemurah lagi Maha
Penyayang'. " (Qs. An-Naml [27]: 30) Seakan-akan berfirman, tjtq
,+1t o*11 Juga firman-Nyq ;tl#OoEjC "suprya jangan adi
orang yang mengatakan, 'Atas kclalaianht dalam (menunaikan

lrewajiban) terhadap Allah'. " (Qs. Az-Zumar [39]: 56) kepada Dzat

u" Abu Halyan dalam At Bahr Al Muhith (6/395) dan Ibnu Athiyah dalam At
Muharru Al Wajiz (31315).



Allah, seakan-akan dikatakan kepada tita ,iirr.r{. Demikian juga
firman-Nya, ',ji -r*S A ,,Tidak ada sesuatu wn yang serupa
dengan Dia," (Qs. Asy-syuuraa $21: ll) Maknanya adalah, tidak
seperti apa pun, dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia,
karena tidak tda perumparnaan bagi-Nya Ini tidak seperti seseorang
yang berkat4 ;A |r*;j t-"* dia boleh memiliki pemmpamuum,

sementara Allah tidak boleh demikian. Juga seperti Labid
berikut ini:

tKfiLp>rllr i:"r

TSstu Art:Ihatui

"Sampai satu tahun kemudian htucapkan salam kcpada kalian
berdua.'6n

Ia berkat4 *Ditafsirkan kepada kita batrwa malsudnya adalall
salam bagi kalian berdua"

; '1r':r ;t

Aus bin Hajar berkata:

c ..t {r.. c 1.6 zt* 
"l:-, 4U"'.; g:l:d"ir,F lT Ft

"Kematian orang mulia adolah seperti batang, yang tertutup oleh
tanglrai yang lebat.'67

656 Ini adalalr sepanrh bait dari qosidahlabid bin Rubai'ah dan ada dalarr Ad-Diwan
(79), ia berkata, "Qasidoh itu mengajak kedua anak perempuannya ketika
kematian mendatanginya." Brmyr bait syair tersebut yaitu:

\i;et tii\gi? * u, &* ittr ;,d ,Srt, ,tt
Setelah bait syair tersebut 

"d:rlah:
Vl $ Tttr.. gtittt 4 g-r- otjf> lftt til a;;ir ,* ,b

f:$, ,pb igJ, elt ,rr'tt, i:t t6;lr,J 'G *? ni
Di sini dikatakan bahwa kata t=:t merupakan bentuk yang le,mah, dan dikatakan
bahwaPtLtr aaAaleUan.
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Ia berkata: Maknanya menurut karni adalalL L\3ii'C,karena
tidak mungkin 'TjiJt tidak memiliki perumpamaan dan tidak

menyerupai *. 
"j;fuit 

Perumpamiumnya adalah perkataan Umalyatr
berikut ini:

zl-^Lli*t "?b;lti ry h:;.;.i;;l "p::
Ia berkata: Oleh karena itu, dikatakan, $ hl# 

*di bawatr

kaki kanannya". Seakan-akan ia berkata: *s'r*i "di bawah

kakinya". Atau,o-i:{t *sLJi *di bawa}r kakinya yang sebelah

kanan".

Perkataan Labid:

Jr:Llr )r6:;l r'*1 Wri1V S+l

"Ia menyusah*o, ,rt^r,onan lembu dan tertimpa awan mendung.

Awan, menghalaunya dengan tangan HrL'6e

tt' Bait ini terdapat dzlam Ad-Diwan. Lifuit Ensiklopedia Syair Elektoik untuk
Majma'Ats-Tsaqoli, milik Abu nu;bi. Setelahnya berbunyi:

;rr4fiy,t, :';rt&ffe frl:
65t Bait ini muncul sebelumnya dalam tafsir surah Al Baqaratr ayat 19 dan 20, dan

redaksi awalnya adalah Jir, yang sesuai dengan Ad-Diwan dan susunan. Adapun

di sini, Ath-Thabari memberi kesaksian bahwa ia J'.1.
Bait syair ini terdapat dalam Diwan Umayyah bin Abi Ash-Shalt (50), dan
meriwayatkan batrwa Nabi SAW ketika mendengar bait syair ini bersabda,
"Benar, ini adalah sifat para pengusung Arsy...." Dalam riwayat Ad-Diwan
disebutkan:

'V:j q, d;.XJ';3t: ...? h:6)f:,y::
Setelatrnya:

::*Qj'ea; tr]; # f iE e, u,:,7sr,tt' Bait syair ini terdapat dalarn Ad-Dtwan itOSl dari qasidah yang menjelaskan
tentang sifat hewan gurun dan mencela kaumnya, karena mereka menyerahkan
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Seakan-akan ia berkata Tvlemutrny,a d€rryan I lgan kiri dan

ke sebelahkiri."

Jugapedrataan labid beriht ini:

jk GT'*tfr6&
"Hingga ia melempukot togo, k@o seorang koJfrr.'@

Seakan-akan ia bertm, 'Smpai jmrh @a orang kafir."

Lainnya b€rkata, *Ini termasuk ormg yang buta akan }fiabar
tentangn5ra"

Ia berkata "Orang Arab melakukan 5rmg demikian."

Ia bertara 'Ia memiliki makne lain 6,.3.iI'n)-$q:ir-j1t
'Bagi orotg<rotg Wtg nenwathi setuott Tuhowtya'. (Qs. Ar-Ra'd

Abu Je'fer bcrtrte: Pgodryd ymg paling benn me,lrgenai

hal ini adalah ymg mcngffih adm5ra pcnmpamaan, sehingga

kepemiryinm k€pada scscrilg Srag hrruk atttaU5a da mereka b€rusaha
merubah atfrlak mereka Redatsi aret qairterseinf adalah:

Jfintti_.ari.iq".i-t 4d F, & d J
:!ilr 66;ap sekarram l€Dh- ei3 afuya,n€nd@rgi s€eerti tamu. jy'r

-_ artinya awm )xang menetaslm h1im-
@ Ini menpakm s4auh bsit datm ALDivut (l7O dalm mu,allaqa-nya yang

t€rk€nal, ymg di dalrnnya iabertm
vv-iqi * e... $rdi ,j;'rr,;tt, t- *

W 77,t* t s lfu -.. ti5r ;s-ai orfJr ffrri
Bentuk sempurna bait ini da,,*m A&Divoryzifi;

V* ,F, erjf g"r5 -ie e$-iii tiy,F
Y ,rt'fr;eiil artinl,a mrrrh"ri mtai gbenm- ;3r utinya malam, karena ia

rya )rmg ada di sdritunlra_

-€l
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mengatakan 1-?+lt'Jii, dan maksudnya adalah surga itu sendiri,

kemudian ia (surga) disifati dengan sifatny4 maka penyifatan itu
layaknya perumpamaan tentang sifatny4 dan tidak dengan yang

selainnya. Jika demikian adanya, kemudian menyebutkan

perumpamaan, maka seakan-akan kalam disini sedang menyebutkan

hakikat surga itu sendiri, sehingga dikatakan batrwa surga yang di

dalarnnya mengalir sungai-sungai. Sebagaimana bait syair berikut ini:

,ry' ,y)t)t'blG ;iibf ,*t7A;r
"Aku melihat selama bertahun-talru4 seperti trtiot tangan meraih

rembulatt'6r

Jadi, ia menyebutkan ? an kembali dalam berita kepada

;#-.:r-

tr'irman-Ny r,"rifur;l3q3U "Buohnya tak henti-henti,

sedong namganrrya (demikian Wla)." Malcsudnya adalah yang

dimakan darinya. Ia berkata, "Yakni yang tak habis-habis bagi

pemiliknya tidak terhenti, tidak hilan& dan tidak lenyap. Namun tetap

ada tanpa akhir."

ViU 'sedang naungann),a (demikian pula)." Ia berkata,

'Naungannya jnga demikian, karena tidak ada matahari di dalamnya."

'6i 6-51 &,ii1 "Itulah tempat pesudahan bagi orang-

orang yang bertakwa. " Ia berkata, "Surga yang diceritakan oleh Allah

6' Bait syair ini milik Jarir, sebagaimana dalan Ad-Diwan (341), dari qasidalmya
yang berjudul )Giii S. Di dalamnya ia mencaci Farazdaqdan berkata pada

bagian awalnya:

Jlujr ;1r q.eui dtl)u;!:*t,sts'ril
.lt aju +i'ii "H. sf),i'Jb ujt q* ut



TSstuAdr,:I}.ttui

SWT ini adalah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertalwa"

maka tinggalkanlah maksiat dan lakukanlah perintah-Nya."

Firman-Nya, 36t'ugi ji;, "sedang tempat kcsudotun

bagi orang-orang kafir ialah rcraka. " Maksudny4 akibat orang{rang

kafir kepada Allah adalah neraka

ccc

i v Fi( 45 a$iJv, <.,;;. ee{rt;i$r i$v
,rlayi,|6"diV1 *yJ *, |jA-{ i'ii''$'rl

@:;s *413
"Otong-orang ycng tzlf,h Karrli, befil<frrl kitab lnpodo
msela ber:getrtiro ilengan kitab y arJg diauwilan

l<cpadntrru, dm ili antua golmrgon golongan (Yafuni da,tt

Nasrani) yang boselcuttt, ada yang menginglru,ri
sebagifrnrrya.Kfrnlcanlal4'Seszngguhnyaalculwnya

diperintah unatk nerryetrtah y'.l;lah dnrr fidak
n em.p u sekutl.il<fr rJ seiltrtt pun ileflgarr Dia- Hany a l<ep ada.

Nyc alcu smr fuwrntsin) dnrrlwtuyal<epad*Nya
akulr,rrtali'."

(Qs. Ar.Ra'd [13]: 36)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirmaq "Orang-omng

yang Kami turunkan Kitab di antara orang yang beriman kepadamu

dan mengikutimrl watrai Muharnmad, aiyilU, <r;; 'Mereko

bergembira dengan kitab yang diturunkan kcpadamu', dari-Nya."
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'i6r f;Jg;'ii u) "Dan di antara golongan-golongan

(Yahudi dan Nasrani) yang bersehttu, ada yong mengingkui

sebagiannya-" Dia berfinnan, "Di antara pemeluk agama yang

berpihak kepadamu, dan mereka adalah pemeluk berbagai macam

agama- terdapat orang yang mengingkari sebagian dari yang

ditunrnkan kepadamta maka katakanlah kepada mereka, ar)fit
'sesungguhnya aht hanya diperintah', watrai kaum. 'rti'ifi'J '(Jntuk

menyembah Allah', semata, dan bukan selain-Nya. .Allj-{; 'O""
tidak mempersehttukan sesuatupun dengan Dia', sehingga aku

menjadikan bagi-Nya sekutu dalam penyembatranku kepada-Nya

sehingga aku menyembatr bersama-Nya tuhan-tuhan dan berhala-

berhala, tetapi aku memurnikan agama dengan cara tulus dan berserah

diri. Vf+l,u 'Horryo kepada-Nya aht seru (manusia)'. Kepada

ketaatan kepada-Nya dan keikhlasan ibadatr kepada-Nya aku menyeru

manusia. VtGi 
^$Y 

'Dan lnrrya kepada-Nya aht kembali'.'

"Kepada-Nya tempatku kembali" adalah waz(m j:i; aari
perkataan tt i €:t'-:;1'-J.

Pendapat kami dalam masalatr ini sama dengan pendapat para

ahli takwil. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut ini:

20513. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

tcepdlkami dari Qatadah, tentang finnan-Nya, '#l:ir-iL
i:$-yijtq <r;:L-($fr "orang-orang yang tetah Kami

berikan kttab kcpada mereko bergembira dengan Htab yang

diturunkan kepadamu." Maksudnya adalah, sahabat-satrabat

Nabi Muhammad SAW merasa gembira dengan Kitab Allatr

dan Rasul-Nya, serta mempercayainya.
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Fiman-Nya, 6 f.*-; effir; 'Dan di antara

golongan-golongan (Yahudi don Nasrani) yong bersehttu, ado yang

menginglrari sebagiannya," yakni Yatrudi dan Nasrani.62

20514. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syababatr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Warqa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahi4 tentang firman-Nya,,ii:, y.f-J,;$ii'5"no,
di antara golongan-golongan (Yahudi dan Nasrani) yang

bersehttu, ada yang mengingkari sebagiawUo," ia berkata,
*Dari kalangan Ahli Kitab."63

20515. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullatr

menceritakan kepada kami dari Woqq dari Ibnu Abi Najih,

dari Mujatrid, riwayat yang samaa

20516. Al Qasim menceritakan kepada lomi, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kcpadaku dari Ibnu Jurqii, dari Mujahid, tentang firman-Nya,

,tl; :{c- ; v ;.ii ry 4Lij-'1 <,}s}it{rt ?ifii: i$L
"Orang-orang yang telah Kami berikan kitab kcpada merekn

bergembira dengan kitab yang dinrunkan kcpadamu, dan di
antara golongan-golongan (Yafudi dan Nasrani) yang

bersehttu, ada yang mengingkoi sebagiawrya," dari

62 Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al tlyn (3tll6), Ibnu Jauzi dalam Zad Al
Masir (4/335), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (31360).

63 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al UWn Qlll6), Al Baghawi dalam Ma'alim
At-Taruil (31360),Ibnu Athiyah dalmAl Muhsrs Al Wajiz (31316).

@ Ibtd
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kalangan Ahli Kitab dan golongan-golongan Ahli Kitab,

keberpihakan mereka mendekati mereka.665

Firman-Nyg +y*i19v- $ "D* jika golongan-golongan

yang bersehttu itu futang kcmbali." (Qs. Al Ahzaab [33]: 20) Ia
berkata, "Karena keberpihakan mereka kepadaNabi SAW.'

Ibnu Juraij berkata: Ia berkata dari Mujatrid, tentang firman-
Nyq ffi 5--; 'Ada yang mengingkui sebagianrUo," ia berkata

"Sebagian Al Qtrr'41"0e

20517. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadatr, tentang firman-Ny 4 o. rJ 4t
"Dan ltarqta kcpada-Nya aht kembali." Maksudnya, kepada-

Nyalah kembaliqra semua hamba.6'

20518. Menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada karni, ia berkata: Ibnu Taid brcrk,at+

tentang firman-Nya, i$tijt4 <,;i-,A$1ffii:i$V
"Orang-orang yorg telah Kami berikan kttab kcpada mereka

bergembira dengan Htab yang dinrunkan kcpadamu," ia

berkata, "Orang yang beriman kepada Rasulullatr SAW dari

kalangan AhIi Kitab, senang dengan hal itu." Ia juga

membaca +-b|_i # #4,,i;;-J p?; "Di antara

mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al Qur'aa
don di antmarqn ado (pula) orang-orang yang tidak beriman

kcpadonya." (Qs. Yuunus [10]: a0) Juga dalarn fimran-Ny4

*'Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruit (3/360) dan Ibnu Athiyah dalam Al
Muharrar Al Wajiz (3R16).ffi Iraulahid dalam taftir (aOS).

67 Abdtrrazzaqdalam ta8ir Qn3q.

I
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,i77, $l-; vFfi r-t "Dan di antara golongan-golongan

(Yahudi dan Nasrani) yang bersehttu, ada yang mengingkari

sebagiannya." la berkat4 g$'ii adalah umat Yahudi,

Nasrani, dan Majusi. Di antara mereka ada yang beriman

kepadanya, dan ada pula yang ingkil kepadanya.6

ccc

)$ t j',1; Y 3-i j:6{1 A,r{j g;; K
@+5 1:r)ja,$:u.itc

"Ddrt dsnikimrldh,I<oltni tclah merJururJl<fln N Qtin- an iat
sebagai puatwan (yansbenar) ilalanbahasa Arab. Dan
seandairry o lrarw rnrrrtgikuti how a nof w mqela setnlah

danng pmgetalwanl<epadarrw, nuals selcali.kali ddak adl
pelinfu,mg ilan penelilwra baginw terhadop (silcsa) Allah.u

(Qs. Ar.Ra'd [13]: 37)

Abu Ja'far berkata: Allatr SWT berfirrnan, "Sebagaimana

Kami menurunkan Kitab kepadamu, watrai Muhammad, sebagran

golongan mengingkarinya, maka demikian juga kami tr:nmkan hukurn

dalam bahasa Arab dan menjadikannya berbahasa Arab, serta

menyifatinya dengan itu karena diturunkan kepada Nabi Muhammad

SAW, sebab beliau adalatr orang Arab. Oleh karena itu, agdma

dinisbatkan kepadanya, karena ia ditunmkan kepadanya" sehingga

golongan-golongan mendustakannya. Allah SWT lalu melarang

ffi Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al tlyn (31116), Ibnu Jauzi dalam Zad Al
Masir (41335), dan Ibnu Athiyah dalam Al Muhtro Al Wajiz (313t5).

;{jTKs
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meninggalkan apa yang diturunkan kepadanya dan mengikuti
golongan-golongan tersebut, serta mengancanmya atas hal itu jika
beliau melalarkannya.

Dia berfirm*r, edi Cj "o"" seandainya lamu mengihtti,,,
watrai Muhammad, hawa nafsu, kerelaan, dan kecintaan kepada
golongan-golongan tersebut, dan karnu berpindatr dari agamamu ke
agama mereka, maka tidak ada yang akan bisa menyelamatkanmu dari
adzab Allah jika Dia mengadzabmu karena kamu mengikuti hawa
nafsu mereka, dan tidak ada penolong bagimu yang bisa
menyelamatkanmu dari Allah jika Dia hendak menyiksamu. Dia
berfirman, "Maka berhati-hatilah jangan sampai kamu mengikuti hawa
nafsu mereka."

CCC

);) {,fi13w65 { W4 w ej,-, a;5,i;
$u?,F :f,:. Se !1,, f) {"q:,*, J

"Darr sannggulvryaKarni telah mmguttts bebuapa rasal
seb elum l<arru ilan Kmni menrbrlril<an l<ep ada mq el<a isfri,
isffi dflrrl<eam'mart. Dart fidak adahakbagi seorang rasttl
mendatarrgl<an seswrt;.t ayat krntAizu) rnelainlcmr dengan
izin Allah. Bag, tinp.tiap nvna adnKitab (ymr1 tntcnfii).,,

(Qs. Ar-Ra'd [L3J: 38)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirrnan, IrI75 
^1; 

,,Dan

sesungguhnya Kami telah mengutus, ' Wahai Muhammad , AtO gfr
"Beberapa rasul sebelum kamu,r, kepada umat-umat sebelum
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umafuu. Kami menjedik*n m€rcka nranusia sepertimu. Mereka

memiliki isEi yang mercka nikahi dan anak cucu yang mereka

turunkan, dan Kami tidak menjadikan mereka sebagai malaikat yang

tidak makan, minum, dan menikah. Oleh karena itu, Kami tidak

menjadikan rasul kepada rrmatrnu dari bangsa malaikat seperti

mereka, akan tetapi kami utus kepada mereka manusia seperti merekq

sebagaimana kami me,nguhs kcpada orang-orang sebelum mereka

dari semua umat manusia s€ecrti mereka.

!1e!y,f1 'lg$olli[-5(r73"oo" tidak ada hak bagi

seorang rasul menddutgkot sesuatu 6yat (mu$izat) melainkan

dengan izin Allah-" Allah SWT berfirman, "Para rasul yang Allah

utus kepada makhluk-Nya tidak bisa mendatangkan ayat darl- tanda

kepada umatnya benpa pcnggucangan gunung, pemindahan suatu

negeri dari sahr t€Nnpat ke teoqld lainnya" menghidupkan orang, dan

tanda-tanda lainn)ra"

,6f e!!i! "Melon*n &ngan izin Allah" Dia bemrmaru

"Kecuali atas perintah Allah agar gunung bergrrncang, bumi

berpindah, dan orang mati hi&p kembali."

3.t4,F:9.t "kgi tiap-tiap masa ada Kitab (yang

tertentu)." Dia bertrmq ?ada setiap masa akan ada perintah yang

Allah tetapkan, Kitab yang diulis-Nya, dan itu berasal dari-Nya."

Dikatalgn bahwa m:rlrnenya adalah, setiap Kitab yang Allah

tunrnkan dari langit iu memiliki masur. Mereka yang berpendapat

demikian menyebtrtkan riwa5r*-riwayat berikut ini:

20519. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq bin

Yusuf menceritalcan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-

Dhahhah t€Nilmg firmarNya A€?,FE "Bagi tiap-
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tiap masa ada Kitab (yang tertentu),,, ia berkata, uUnfuk

setiap Kitab yang diturunkan dari langit, terdapat masanya,

maka Allah menghapuskan dan menetapkan apa yang Dia
kehendaki, dan bagi-Nya adalah (Jmmul Kitab."ge

Abu Ja'far berkata: Pendapat ini merupakan bandingan

firman-Ny4 ifr*St:*ei| "Dan datanglah sakaratul maut
dengan sebenar-benarnya." (Qs. Qaaf [50]: 19) Abu Bakar RA
membacany a g tf-'6;1 ;:*r's;Eiyang berarti sakaratul maut
datang dengan sebenar-benarnya, dan kebenaran datang dengan

sakaratul maut. Demikian juga mas4 memiliki kitab, dan kitab
memiliki masa.

ooc

;*frit ; t ;'qj r^i,-6{ii W-
" AJlah mffigtw@l<mr apa yarrg Dia l<ehendaki dnr.

menetapl<mt ( ap a y arJg Aa kehendaki), ilnrJ di sisi,Nyalah
terdapa Umnni Kitab (l^suh Mchtuzh) ."

(Qs. Ar,Ra'd [13]: 39)

Abu Ja'far berkata: Para ahli takwil berbeda pendapat

tentang takwilnya.

Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah, Allah
menghapus urusan-urusan hamba-Nya yang Dia kehendaki, maka Dia

6e Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (3tll7), Ibnu Jauzi dalam Zad At
Masir (4/336), dan Ibnu Athiyah dalam Al Muhorrar AI Wajiz (3/316).
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merubahnya, kecuali penderitaan dan kebahagiaan karena keduanya

tidak berubah." Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat-riwayat berilut ini :

20520. Abu Kuraib menceritalon kepada kami, ia berkata: Bahr bin
Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi tailq dari Al
Minhal, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Ny4'6t $ ii-;'qj i6_ti [irl W_,,.utah
menghaptskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan

(apa yang Dia kchendoki), dan di sisi-Nyalah terdapat

Ummul Kitab (Lauh Mahfuzh)," ia berkata, *Allah mengatur

urusan hamba-hamba-Ny4 maka Dia menghapus yang Dia
kehendaki, kecuali penderitaan, kebahi6aq dan

kematian."T

20521. Ibnu Basysyar me,nceritakan kepada kami, ia berkata: ...Ibnu
Abi Laila menceritakan kepada l<ami dari At Minhal bin
Arnr, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang firman-
Nyq yi#Ji f ;i*;'qj $5- t, ,i,I \li ".urah
menghquskan apa yarg Dia kclrcndaki don menetapkan

(apa yory Dia kchendaki), don di sisi-Nyalah terdapat

Ummul Kitab (Iafi Mal{uzh)," ia berkata, "Segala sesuatu

selain kebahagiaan dan penderitaan, karena keduanya telatr

selesai."67r

20522. Ali bin Sahl menceritakan kepadaku, ia berkata: yazid

menceritakan kepada kami, Ahmad menceritakan kepada

670 Al Mawardi delem An-Naka wa Al (rur, (3A17), Ibnu Jauzi dalam Zad Al
Masir (4/337), Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (31361),Ibnu Athiyatr
dalarn Al Muhoru Al wajiz QRIT), dan Asy-syaukani dalam Fath Ar eadir
(8e4).

,r, Ibid.
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karni, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami dari

Suffan, dari Ibnu Abi Laila, dari Al Minhal, dari Sa'id bin
Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang finnan-Ny4 ig|-lr'if Va
yt*31'! i,iu;'Li;j ,Auah menghapuskan apa yang Dia

lrchendaki dan menetapkan (apa yang Dia kehendaki), dan di
sisi-Nyalah terdapat Ummul Kitab (Lauh Mahfuzh),,, ia
berkata, "Kecuali penderitaan, kebatragiaan, kematian, dan

kehidupan."62

20523. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Nu'aim
Al Fadhl bin Dakin dan Qubaishatr menceritakan kepada

kami, keduanya berkata: Suffan menceritakan kepada kami
dari Ibnu Abi Laila, dari Al Minhal bin Amr, dari Said bin
Jubair, dari Ibnu Abbas, riwayat yang sama.673

20524. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

. menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Laila
menceritakan kepada kami dari Al Minhal bin Amr, dari Sa,id

bin Jubair,-dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, U,'fulfi
;#X'liiuj':+)i,6y,,,tttotmenshapustranapayans

Dia kchendaW dan menetapkan (apa yang Dia kchendaki),

dan di sisi-Nyalah terdapat Ummul Kitab (Lauh Mahfuzh).,,
ia berkata: Ibnu Abbas berkata, "Kecuali kehidupan,

kematian, penderitaan, dan kebatragiaan. 11674

20525. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin
Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim
mengabarkan kepada karni dari Ibnu Abi Larlab dari Al

6n lbid.
6n lbid.
6'1 lbid
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Mnhal bin Amr, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas,

tentang firman-Ny4 Hit i,3n;'4ii6ti'31 l;4
"Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaW dan

menetapkan (apa yang Dia kehendaki), dan di sisi-Nyalah

terdapat Ummul Kitab (Lauh Mahfuzh)," ia berkata, *Allatl

menetapkan urusan satu tahun pada malarn lailatul qadar,

kecuali penderitaan, kebahagi"nn, kematian, dan

kehidupan."t"

20526. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufuan

menceritakan kepada karni dari Manshur, dari Mujahid,

tentang firman-Nya, v%31't'i5*;"4i/.151iIif W-
"Alloh menglwpuskan apa yang Dia kchendaki dan

metutapkan (apa yong Dia kchendaki), dan di sisi'Nyalah

terdqat lJmmul Kitab (Lauh Mahftzh)," ia berkata, "Kecuali

kehidupan, kematian, kebatragiaan, dan penderitaan, maka

keduanya tidak berubatr. "576

20527. Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'adz bin Uqbatt

menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Mujahid,

riwayat yang sama.67

20528. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Su&an

67t Al Mawardi dalam An-Nuktt wa Al Uyn QlllT) dan Al Baghawi dalart
Ma' alim At-Tezil (3 136l).

u'o Ibnu Jauzi dalam Zod Al Masir (41338) dan Ibnu Katsir dalam taftir (8/163).
6n lbid
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menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Mujatrid,

riwayat yang sama.6r

20529. ...ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Suffan menceritakan kepada kami dari Manshur, ia

berkata, "Jika Engkau menetapkanku sebagai orang yang

batragia maka tetapkanlatr, dan jika Engkau menetapkanku

sebagai orang yang menderita maka hapuskanlah."6D

20530. Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Su&an menceritakan

kepada kami dari Manshur, dari Mujatrid, ia berkata: Sa'id

bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Syuraik

menceritakan kepada kami dari Manhsur, dari Mujatrid,

tentang firman-Ny4 4jr;$6'iil;1 "Attah
menglnpuskan apa yang Dia kchendaki dan menetaplcan

(apa yang Dia kchendaki), " ia berkata, 'Allah menurunkan

segala sesuatu dalam satu tatnrn pada malam lailatul qadar,

maka Dia menghapus apa yang Dia kehendaki tentang ajal,

reznki, serta takdir, kecuali penderitaan dan kebahagiaan,

karena keduanya bersifat tetap."ffi

20531. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Manshur, ia berkata: Aku
berkata kepada Mujatrid, "Bagaimana pendapatmu tentang

doa salah seorang dari kami yang berkata, 'Ya Allatr, jika
narnaku ada di antara omng-orang yang mendapat

kebatragiaan maka tetapkanlah aku di dalamny4 dan jika

6't lbid
'n lbid
uo lbtd
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namaku ada di antaxa omng-orang yang mendapatkan

peNderitaan maka hapuslah dan jadikanlah aku berada di

antara orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan'?" la

menjawab, "Bagus."

Aku lalu mendatanginya kembali dalam jangka waktu satu

tahun atau lebih, kemudian aku menanyakan hd itu lagi. Ia

lalu meqiawab, tr O'tu$ KCtS;tl/U cotitGy
@ &t 3#- "sesutggulmya K@i menurunkannya

pada suatu malan yorg diberkahi dot, sesungguhnya

Kamilah yang memberi peringatan Pada malam itu

dijelaskan segala uruson yang penuh hibnah." (Qs. Ad-

Dukhaan V4|;3a) Ia berkata, "Dia menetapkan pada malam

tailatut qador apa yang ada dalam satu tahun, berupa rezski

atau musibalr" kemudian Dia memajukan yang Dia kehendaki

dan meirgalfiirkan yang Dia kehendaki. Adapun catatan

penderitaan dan kebahagiaan, tidak akan b€nrbah."6t'

Ahli takr^ril lain b€rp€ndeat bahwa matcnanya adalalL Allah

menghapus apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia

kehendaki, berupa catzrtau' selain Ummul Krtab, tidak akan berubafi

sedikit prm. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat-riwayat berikut ini:

20532. Al Mutsanna menceritakan kepadahr, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepada kami, ia berkata: Harnmad

menceritakan kepada kami dari Sulaiman At-Taimi, dari

laimalL dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, li'itl W
,gF il-;-q) rfii " All oh menghryuskan qpa yang

6tr lbid
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Dia kchendaki dan menetapkan (apa yang Dia kehendaki),

dan di sisi-Nyalah terdapat Ummul Kitab (Lauh Mahfuzh),"

ia berkat4 "Dua kitab, satu kitab Dia menghapus dan

menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisi-Nya terdapat

Ummul Kitab."6tz

20533. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Sahl bin

Yusuf menceritakan kepada kami, ia berkata: Sulaiman At-
Taimi menceritakan kepada kami dari Ikrimah, tentang

rirman-Ny a, .-S#fiF ;:q"3{,3{6U,Iirl W- "Auah
menghapuskan qpa yang Dia kehendaki dan menetaplran

(apa yang Dia lcehendaki), dan di sisi-Nyalah terdapat

Ummul Kitab (Lauh Mahfuzh)," ia berkata, "Kitab itu ada

dua, pertama Kitab tempat Allah menghapus dan

menetapkan, dan di sisi-Nya terdapat Ummul Kitab."6t3

20534. ...ia berkata: Abu Amir menceritakan kepada kami, ia

berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami

dari Sulaiman At-Taimi, dari Ilcrimah, dari Ibnu Abbas,

riwayat yang sama.s

s2 AI Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (3lll7) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al
Masb (41339).
Dalam Fath Al Qadir (89$ Asy-Syaukani berkat4 'Maksud ayat ini adalah, Dia
menghapus apa yang Dia kehendaki dari apa yang ada di Lauh Mahfuzh
sehingga seperti tidak pernah ad4 serta menetapkan apa yang Dia kehendaki dari
apa yang ada di dalamnya, sehingga keputusan dan takdir-Nya berlaku sesuai
dengan hmtutan kehendak-Ny4 dan ini tidak menafikan apa yang telah
ditetapkan Rasulullatr SAW dari sabda beliau, i-w',-Li.... Hal ini karena

_^- penghapusan dan penetapan diputuskan oleh Allah SWT semata."o- Lihat talfrrij sebelumnya.
*o lbid
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20535. Muhammad bin AMil AIa me,nceritakan, ia berkata: Al
Mu'tamir bin Sulaiman dari bapaknya, dari Ikrimalu ia

berkata, "Kitab ad,- dua F;,:u;-qiit6li'311i4
i*J|'nllah menghqwkon qW yang Dia kctendaV dot

menetapkan (apa yong Dio ketondoH), dan di sisi-Nyalah

terdapat Umnrul Krtab ganh Mohftah)'.'ffi

Ahli takwil lain berpendryat bahwa Allah menghapus semua

yang Dia kehendaki dan menetapkan semua yang Dia ingrnkan-

Mereka yang bryendapat de,mikian menyebutkan riwayat-riwayat

berikut ini:

20536. Abu Kuraib menceritakan kepada karni, ia berkata: Atsam

menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Syaqiq, ia

berkata, *Ya Allalu jika Engtau menetapkan karrri sebagai

orang-orang yang menderita, meka hapuslah dan tetapkanlah

kami sebagai orang-ormg yang beftahagia Sedangkan jika

Engkau menetapkan kami sehgai orang{rang yang

berbahagia maka tetapkanlalt kar€Nta Engkau mengbapus

serta menetapkan apa yang Engkau inginkan, dan di sisi-Mu

terdapat Ummul Kitab."n

20537. Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami, ia berkara: Al A'masy

menceritakan kepada kami dari Abu Wa'il, ia berkata: Di

antara yang banyak dibaca dalam doa adalah, "Ya Allah, jika

Engkau menetapkan kami sebagai orang-orang yary

menderita maka hapuslah dan rctrykanlah kami sebagai

6t5 lbid* Ibnu Jauzi dalam 7ad Al Mosb (4/3.37), AI Bagbawi daln Ma'alim At-T@zil
(31361), dan As-Stryuthi d^lamA&Dn Al Motu (4166,3).
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orang-orang yang berbalragia, sedangkan jika Engkau

menetapkan l<ami sebagai orang-orang yang berbahagia,

maka tetapkanlah, karena Engkau menghapus serta

menetapkan apa yang Engkau inginkan, dan di sisi-Mu

terdapat Ummul Kitab."$l

20538. ...ia berkata: Mu'adz bin Hisyam menceritakan kepada kami,

ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari Abu

Hakimah, dari Abu Utsman Al Hindi, batrwa Umar bin Al

Khaththab berkata (saat sedang Thawaf di Ka'batl) dan

menangis, "Ya Allatr, jika Engkau menetapkan untukku

penderitaan atau dosq maka hapuslah, karena Engkau

menghapus serta menetapkan apa yang Engkau inginkan, dan

di sisi-Mu Ummul Kitab, maka jadikanlah ia kegembiraan

dan ampunan."6t

20539. Mu'tamir menceritakan kepada kami dari bapakny4 dari Abu

Hakimah, dari Abu Utsman, ia berkata, "Ia menduga aku

mendengarnya dari Abu Utsman, riwayat yang sama.'se

20540. ...ia berkata: Abu Amr menceritakan kepada kami, ia
berkata: Qurrah bin Khalid menceritakan kepada kami dari

Ashmatr Abu Hakimah, dari Abu Utsman Al Hindi, dari

Umar RA, riwayat yang samao

20541. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepada lomi, ia berkata: Hammad

u'Ibid
Qt lbid* Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (41337) dan Al Baghawi dalan Ma'alim At-

Tatail (31361).* Ibtd
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menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hakimah

menceritakan kepada lomi, ia berkata: Aku mendengar Abu

Utsman Al Hindi berkata: Aku mendengar Umar bin Al

Khaththab RA berkata (ketika ia sedang Thawaf di Kabah),

"Ya Allah, jika Engkau menetapkanku di antara orang-orang

yang mendapatkan kebahagiaan maka tetapkanlah aku di

dalarnnya. Sedangkan jika Engkau menetapkanku di antara

orang-orang yang berdosa dan menderita maka hapuslah dan

tetapkanlatr aku termasuk di antara orang-orang yang

mendapat kebahagiaan, karena Engkau menghapus serta

menetapkan apa yarrg Engkau kehendaki, dan di sisi-Mu

terdapat ummul K'tab."69l

20542. ...ia berkata: Al Hajiaj bin Al Minhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Hammad menceritakan kepada kami dari

Khalid Al Hidzq dari Abu Qalabalu dari Ibnu Mas'u4 bahwa

ia berkata, *Ya Allalo, jika Engkau menetapkanku termasuk

di antara orang-orang yang mendapatkan penderitaan maka

hapuslah dan tetapkanlah aku di antara orang-orang yang

mendapat kebahagiaan.'e

20543. Mutrammad bin Sa'd menceritakan kepada kami, ia berkata:

Bapaktu menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku' ia berkata: Bapal&u menceritakan

kepadalcu dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-

Nya, y%fr f ;:*; -43 $5- Y 'i'1 \1,:3 ",man

menghapuskon qpa yang Dia kchendaki dan merutapkan

6er Al Bukhari dalamTa:ith Al Kabir Ql63), Al Baghawi dalnn Ma'alim At-Toruil
(31361), dan Ibnu lata dalam Zad Al Masir (41337).

.e Al Baghawi dalam Ma,alim At-Taruil Ql36l) dan Ibnu 17112i dilan Zad Al
Masir (41337).
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(apa yang Dia kehendaki), dan di sisi-Nyalah terdapat

Ummul Kitab (Lauh Mahfuzh)," ia berkata, "la adalatr

seseorang yang berarnal sepanjang waktu dengan taat kepada

Allah, namun kemudian ia bermaksiat kepada Allah dan

meninggal dalarn kesesatannya, maka Dia adalah yang

menghapus ketetapan. Seseorang melakukan perbuatan

maksiat, dan ia telah berbuat baik sampai ia meninggal, maka

ia dalam ketaatan kepada Allah, berarti Dia yang

menetapkan."ffi

20544. Ahmad menceritakan kepada karni, ia berkata: Abu Ahmad

menceritakan kepada karli, ia berkata: Syuraik menceritakan

kepada kami dari Hilal bin Humaid, dari Abdullah bin Akim,

dari AMullah, ia berkata "Ya Allah, jika Engkau

menetapkanku di antara orang-orang yang mendapat

kebahagiaan, maka tetapkanlah aku dalam kebatragiaan,

karena Engkau mengbapus dan menetapkan apa yang Engkau

kehendaki, dan di sisi-Mu terdapat Ummul Kitab."6lel

20545. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad

menceritakan kepada kami dari Abu Harnzah, dari Ibrahim,

bahwa Kab berkata kepada Umar, 'Wahai Amirul
Mukminin, seandainya bukan karena ayat dari Kitab Allah,

maka aku akan beritahukan kepadamu apa yang ada sampai

Hari Kiarnat." IJmar lalu bertanya, "Apa itu?" Ia menjawab,

"FirmanAllah,,tgil\ilu;-q)t;1i-(,'it\l;|-'Auah

6ts lbnu Jauzi dalarn Zad Al Masir (4t337).
u* lbnu Jauzi dalam Zad Al Masir (41337) dan Ibnu Athiyah dalan Al Muhanar Al

Wajiz (31317).
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menglurpltskon apa yang Dia k*hendaki dan menetapkan

(opa yang Dia kehendaki), don di sisi-Nyalah terdapat

(Jmmul Kitab (Inrt Mahfuzh)'-'ffi

20546. Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata; Aku

mendengar Abu Mu'adz berkata: ubaid menceritakan kepada

kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata

tentang firman-Nya, 3.1+,fib "Bagt tiap'tiap masa

ado Krtab (yang tertentu)." (Qs. Ar-Ra'd [13]: 38) Ia berkata
r.t6-li'itl\l,L1",altah menghquskan apa ydng Dia

kehendaki." Maksudnya, Alu menghapus apa yang Aku

kehendaki dan Aku b€rbuat apa pun yang Alu kehendaki.

Jika Aku menghendaki maka Aku menambabkannya dan

jika Aku menghendaki maka Alu menguranginya'*

20547. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Atran menceritakan kepada l6mi, ia berkata:

Hammam menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Kalbi

menceritakan kepada lomi, tentang ayaL $K-lr'itl W-
4j "Altah menglupuskan aPa yang Dia kchendaki dan

menetapkan (apa yang Dia kclendaH), " ia berkata, "Dia

(Allah) menghapus serta menambahlon tezaki, dan Dia

menghapus serta menambahkan umur." Aku lalu berkata

"Siapa yang menceritakannya kepadamu?" Ia menjawab,

"Abu Shalih dari Jabir bin Abdillah bin Ri'ab Al Anshari,

dari Nabi SAW." Setelah itu Al Kalbi datang dan

menanyakan tentang ayat, A:bilA-6'^lW "Allah

*t lbid
6% As-Suyrthi dalam Ad-Dwr Al Mottsttr (4166,4).



SlrchAr-Rc'd

menglrapuskon apa yang Dia kehendaki dan menetapkan

(apa yang Dia kehendaki). "

Ia lalu berkate "Semua perkataan dicatat, hingga apabila tiba

hari Kamis, maka semua yang tidak ada kaitannya dengan

pabala dan siksa akan dibuang, seperti ucapan; aku makan,

aku minum, aku masuk, aku keluar rumatr dan lain-lain, dan

Dia menetapkan apa-apa yang mengandung patrala atau siksa

padanya."6e7

20548. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul

Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku

mendengar Al Kalbi dari Abu Shalih riwayat yang sama, dan

iatidak menyalahi Abu Shalih.6s

Ahli talo ril lain berpendapat batrwa maknanya adalah, Allah

menghapus apa yang Dia kehendaki dari hukum-hukum Kitab-Nya,

dan Dia menetapkan apa yang Dia kehendaki darinya, sehingga Dia

tidak menghapusnya. Merelo yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat beri*ut ini:

20549. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullalt

bin Shalih menceritakan kepada karni, ia berkata: Mu'awiyatr

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

' firman-Nya, $j'{S-Y'itl W- "Allah menghapuskan apa

yang Dia kehendaki dan menetapkan (apa yang Dia

kchendaki), " ia berkata, 'Dari Al Qur'an. Allah mengganti

apa yang Dia kehendaki, kemudian menghapusnya, dan

menetapkan apa yang Dia kehendaki, kemudian tidak

6e Al B4ghawi dalarr. Ma'alim At-Taruil (31362).
M tbid
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menggantinya." ,t41ti#*; 'Dan di sisi-Nyalah

terdapat Ummul Kitab (Lruh Mahfuzh)." Ia berkata, "Semua

itu di sisi-Nya terdapat Ummul Kitab, yang menghapuskan

dan yang dihapuskan, apa yang diganti dan apa yang tetap.

Semua itu ada dalam Kitab.u@

20550. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada karri, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada karni dari Qatadatr, tentang firman-Ny\ (';tl W
4j itq "Alloh menghapuskan apa yang Dia kehendaki

dan menetapkan (opa yang Dia kchendaki)," yaitu seperti

frman-Nya, t4l, jW in" ek Q-;3 31 lil A,'{i y

"Ayat ,nana saja yong Kami nasakhka4 atau Kami jadikan

(manusia) lupa kcpadanyo" Kami datangkan yang lebih baik

daripadanya atau yang sebanding denganrrya." (Qs. Al
- Baqaratr [2]: 106) Serta firman-Nya, Vg-,Ji'.i i|;q|"Dan

di sisi-Nyalah terdapat Ummul Kitob (Lauh Mahfuzh)." Yaitu
jumlah dan asal Kitab.Too

20551. Muhammad bin AMil A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman-Ny4 li'iiva
4)il6 'Allah menghapuskan apa yang Dia kchendaki

dan menetaplcan (apa yang Dia kchendaki). " Dia Matra

Bijaksana i#X'{ #*; "Dan di sisi-Nyalah terdapat

Ummul Kitab (Lauh Mahfuzh), rr 66rr s5alny?.7or

6e lbnu Jauzi dalam Zad Al Masir (41337).

'* lbnu Jauzi dalam Zad At Mosir (41337) dan Al Mawardi dalam An-Nukst wa Al
Uyun(3ll18).

7or Abdurrazzaq dalam tafsir (2D38,239) daa Al Mawardi dalam An-Nukot wa At
Uyun(3lll8).
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20552. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada karni, ia berkata: Ibnu Zud berkata"

tentang firman-Nya, i,Ci1';tl \l-:3',nltah menghapuskan

apa yang Dia kchendaW dan menetapkan (apa yang Dia
kchendaki), " dengan apa yang diturunkan kepada para nabi,

4j "Dan menetapkan (apa yang Dia kehendaki)," apa

yang Dia kehendaki dari yang dittrunkan kepada para nabi.

,**$it ,iiu; "Dan di sisi-Nyalah terdapat (Jmmul Kitab
(Lauh Mahfuzh)," tidak berubatr dan tidak berganti.7o2

20553. Al Qasim n:nceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata, tentang firman-
Nya, iq1Iitl ffi '.aUah menghapuskan apa yang Dia
lrchendaH," ia berkata :'#."menghapus". r$Sf i ^-;
"Dan di sisi-Nyalah terdopat Ummul Kitab (Lauh Mahfuzh)."

Ia berkata" "ffut.'-
Ahli takwil lain berpendapat bahwa maknanya adalah, Dia

menghapus oftmg yang ajalnya telatr tiba dan menetapkan ajal yang

belum tiba sampai pada ajalnya. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

20554. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami dari Aud,
dari Al Hasan, tentang firman-Ny4 

-qji,G:tli':ttl l;1
.-c+'$$#*j "Allah menghapuskan apa yang Dia

kehendaki dan menetapkan (apa yang Dia kchendaki), dan di

702 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (3/l 18) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al
Masir (41337).

'o' fbnu Jauzi dalarn Zad Al Masir (4R37).
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sisi-Nyalah terdapat Ummul Kitab (Lauh Mahftnh)," ia

berkata, "Dia menghapus ajal orang yang telah tiba, maka

menjadi hilang, dan Dia menetapkan orang yang masih hidup

sarnpai pada ajalnya. "Tq

20555. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya

menceritakan kepada kami, ia berkata: Auf menceritakan

kepada kami, ia berkata: Aku mende,ngar Al Hasan berkata,

tentang firman-Nya, f,t6-l;'31\l,Z',ntlan menghapuskan

apa yong Dia kchendaH dan menetapkan (apa yang Dla

kchendaki), " ia berkata, "Orang yang ajalnya telah tiba." t $
"Dan menetapkan (apa yang Dia kehendaki)." Ia berkata,

"Orang yang ajalnya belum tiba hingga tiba ajalnya."7o5

20556. Al Hasan bin Muhrnrnad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Haudzah menceritakan kepada kami, ia berkata: Auf

menceitakan kepada kami dari Al Hasan, seperti hadits Ibnu

Basysyar.'6

20557. ...ia berkata: Abdul Wahab bin Atha menceritakan kepada

karni, ia berkata: Sa'id mengabarkan kepada kami dari

Qatadah, dari Al Hasan, tentang firrran-Nya,3.(?,Fg.l
"Bagr tiap-tiap masa ado Kitab (yang tertentu)." (Qs. Ar-

Ra'd [3]: 38) Maksudnya adalah ajal manusia dalam Kitab.
f,66|5fr W- "Allah menglapuskan apa yang Dia

kchendaW dan menetapkan (apa yang Dia kehendaH), " dari

ajalnya. i'9i\'"1 iio;-$) uDan menetappan (apa

?q Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al Uyun (3/ll8), Ibnu Jauzi dalan Zad Al
Masir (41338), dan Al Baghawi dalan Ma'alim At-Taruil (31362).

705 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Wun (3lll8), Ibnu Jauzi dalam Zad Al
Masir (4838), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (3/362).

'6 lbid
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Wg Dia kchendaki), dan di sisi-Nyalah terdapat Ummul

Kitab (Imh Malfizu.N'

20558. ...ia berkata: Syababatr menceritakan kepada kami, ia

berkata: Warqa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi

Nqiilt dari Mujahi4 t€ntang firman-Nya , {6.('it W
q3 "Allal, menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan

merctrykan (apa yang Dia kehendaH). " Kaum Quraisy

be*ar4 ketika turun ayar, ,6i9!y,{1 {\o\-JUAi'W3
"Dut tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan

sesuatu ayat (mu$izat) melainkan dengan izin Allah. " (Qs.

Ar-Ra'd [3]: 38) Kami tidak melihatnu, wahai Mutrammad,

memiliki apa pun, dan tugasmu telah usai.

Lalu tunrnlah ayat ini sebagai peringatan dan ancaman

tshadap mereka, "sesungguhnya jika Kami menghendaki

, maka Karni akan membuatnya bisa berbuat sesuatu tentang

unsan yang menjadi unrsan Ikmi dari apa yang Kami

kehendaki. Kami melakukannya pada setiap Ramadhan,

maka kami menghapus dan menetapkan apa yang kami

kehendalci dari rczeki dan musibah manusia, apa yang Kami

beri kepada mereka, dan apa yang Kami bagi unttrk

metreka-'flt

20559. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullatl

M tbtd
- Ivtulahid dalm tafsir (40S) s€rta As-suyuthi dab''I. Ad-Durr Al Mantsur (41659),

dan ia menisbatkannya kepada lbnu Abi Hatim, tapi kami tidak menemukan

refercnsinya
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melrceritakan kepada kami dari W*qa dari Ibnu Abi Najih,

dari Mujatrid, riwayat yang sama.''

20560. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada l@mi, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, riwayat yang

samaTro

Ahli takwil lain berpendapat batrwa maknanya adalah, Allalt

juga mengampuni apa yang Dia kehendaki dari dosa-dosa hamba-Ny4

dan membiarkan apa yang Dia kehendaki, sehingga Dia tidak

mengampuninya. Mereka yang brpendapat demikian menyebutkan

riwayat-riwayat berilut ini :

20561. Ibnu Humaid menceritakan kepada karni, ia berkata: Hakam

menceritakan kepada kalrli dari Amr, dari Atha, dari Sa'id,

tentang firman-Nya, qi i\5- U 'iurl lfr "Allah

menghapuskan apa yang Dia kchendaH dan menetapkan

(apa yang Dia kchendaki), " ia berkata, "Dia menetapkan

dalam perut tentang penderitaan, kebatragiaan, dan segala

sesuatg maka Dia mengarrrptrni apa yang Dia kehendaki dan

mengal*rirkan apa yang Dia kehendaki.'ztt

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar di antara

pendapat-pendapat yang telah alar sebutkan mengenai taku/il ayat, dan

yang paling mendekati kebenaran adalah pendapat dari Al Hasan dan

Mujatrid, batrwa Allah SWT mengancam orang-orang musyrik yang

meminta kepada Rasulullah SAW tanda-tanda siks4 dan mengancam

'0 lbid
7r0 Mu;ahid dalam tafsir (408) dan As-Suyuthi dalamAd-Durr Al Mantsur (41659).
7,' Al Mawardi dalarn An-NukA wa Al uyun (3/l 18) dan Ibnu Jauzi dalam zad Al

Masb(4838).
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mereka d9-ns3nnra. Allah berfirman kepada mereka, J,S;l it1rj
a(? ,y\:9::.'s9!lr{l {s":;*- "Dan tidak ada hak bagi seorang

rysul mendotangkan sesuatu ryat (mulgiizat) melainlcan dengan izin
Allah. Bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu).', (Qs. Ar-Rad

[3]: 38) Allah memberitahukan kepada mereka batrwa bagr

ketetapan-Nya terdapat masa yang telatr ditetapkan dalam kitab hingga

diakhirkan sarnpai waktu datangnya masa tersebut. Kemudian
berfirman kepada mereka, "Jika masa itu telah tiba, maka Allatl
datang dengan apa yang Dia kehendaki dari orang yang telatr dekat

ajalnya, dan rezekinya pun telatr terputus. Atau telah tiba kehancuran

atau kehinaannyq dari kedudukan dan kehancuran harta, Allatr
menetapkan (melaksanakan) ittr semua kepada makhluk-Nya. Dengan

demikian, setelah terlaksana" maka catataan semua ifu dihapus-Nya.

Dan, Allatr menetapkan apa yang Dia kehendaki dari orang yang

masih tersisa ajal, rezeki, den makanannya (yang belum terlaksana).

Allah riembiarkan catatan itu dan tidak menghapusnya."

Makna tersebut ada dalam atsar dari Rasulullah SAW, yaittr:

20562. Muhammad bin Sahl bin Askar menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ibnu Abi Maryarn menceritakan kepada kami, ia
berkata: Al-Al-I^aits bin Sa'd menceritakan kepada kami dari

Ziyadah bin Mtrharnmatl, dari Muhammad bin Ka'b Al
Quruhi, dari Fadhalah bin Ubaid, dari Abu Darda, ia berkata:

Rasulullatr SAW bersaMa,

*ilt g 1Ft u'# ?GL 9>s G f'ttt 7{:'thy
,:,:p Yl ir',W v s. v$r e fr "r#, jt\;

qiiu.",L*
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"sesungguhnya Atlah membuka adz'dzib pada tiga wahu

yang tersisa dari malam Padawabu pertama Dia melilut kc

Kitab yang tidak melihot kcpadanya selain'Nya, maka Dia

menghapus dan merctapkan apo yang Dia kchendaki- "

Kemudian ia menyebutkan apa yang ada pada waktu kedua

dan teraltrir.Tt2

20563. Musa bin Sahl Ar-Ramli menceritakan kepada kami, ia

berkata: Adam menceritakan kepada kami, ia berkata: Al- Al-

Laits menceritakan kepada kalni, ia berkata: Ziyadah bin

Muharnmad menceritakan kepada kami dari Muhammad bin

Kat Al Qurzhi, dari Fadhalah bin U-baid, dari Abu Darda ia

berkata: Rasulullah SAW bersabda,

Gft'$ 'u|;# ?GL #; ,; Ji ii,r lt
t,
ir:r; Y tL:$ ,:,:p '*l ,. '*I- Y g+l' Jiir *ilt

't'?J

"sesungguhrrya Allatr turun Pada tiga iort yang t"rr*,'aort
molam, Dia membuka adzdzib Pada iam pertama yang

tidak melilutnya seorotg pun selain'Nya. Dia menghapus

dan menetapkan qpayang Dia kchendaki.'nt'

20564. Muhammad bin Sahl bin Askar menceritakan kepadaku, ia

berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada karri, ia berkata:

"' Ibnu Katsir dalam tafsir (8/166) dan Al Qurthubi dalam Al Jani' li Ahkan Al
Qur'an(91332).7" Al Haitsarri dalan Majma' Az-Zawa'id (l0l4l2),Al Baghawi dalam Ma'alim At-
Tatail Q1362), serta As-suyuthi dabm Ad-Durr Al Mantsw (41660), dan ia

menisbatkannya kepada Ibnu Abi Hatim, akan tetapi kami tidak menemukannya.

'J:lrr

L-
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Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami dari Ath4 dari Ibnu

Abbas, ia berkata, "sesunggubnya Allah memiliki Lautt

Mahfuzh yang luasnya perjalanan lima ratus tahrm, dari biji
mutiara putih yang memiliki dua sisi dari yaqrt, dan dua sisi

tersebut adalah dr;a lauh Allah. Setiap hari terdapat tiga ratus

enampuluh saat. Dia menghapus apa )rang Dia kehendaki,

dan di sisi-Nya terdapat Lauh Mahfuzh."Tta

20565. Mutrammad bin AMil A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Mutrarnmad bin Tsaur menceritakan kepada kami, ia

berkata: Al Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada

kami dari bapaknya ia berkata: Seseorang menceritakan

kepadaku dari bapakny4 dari Qais bin lba4 bahwa Nabi

SAW bersabda, "Tanggal sepuluh dsi bulm Rajab adalah

hari Allah menglryus apa yang Dia kclundaki.'qts

Tatrwit fiman-Nyr, .VLAF;*, @an di sisi-Nyalah

terdapat Ummul Kitab [Laah MahfazhD

Abu Ja'far berkata: Para atrli takwil b€rbeda pendapat

tentang takwil firman-Nya, y%fiFi,.iu; "Dot di sisi-Nyolah

terdapat Ummul Kitab (Lauh Mahfuzh)."

Sebagian berpendapat bahwa adalalt lnlgi' i'l-j;ri
lr;36 *dan di sisi-Nya terdapat perkara halal dan haram". Mereka

yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

7rt Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarail (3R63).

'r5 Abu Halyan dalan At Bal',r Al Muhith (6R97) dan As-suytrhi &lam Ad-Durr
Al Man*ur (41661).
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20566. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Muslim bin

Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad

bin Uqbah menceritakan kepada kami, ia berkata: Malik bin

Dinar menceritakan kepada kalrri, ia berkata: Aku bertanya

kepada Al Hasan tentang ayat, ,-,LlfltSl "U^ rl Kitab

(Lauh Mahfuzh). " Ia lalu menjawab, "Halal dan haram." Aku

lalu berkat4 "Lalu apa itu <iarl:3i $ t"-iZXt" Ia

menjawab, "Ini adalah Ummul Kitab."7t6

Ahli tala dl lain berpendapat bahwa maknanya adalah 6|r 'rj
'rL->11.7u-{ir 'z-je "dan di sisinya terdapat jumlatr dan asal kitab".

Mereka yang hrpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat

berikut ini:

20567. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakar,r

kepada kami dari Qatadalu tentang firman-Ny4 f;i*;
;*J1 "Dan di sisi-Nyalah terdapat (Jmmul Kitab (Lauh

Mahfuzh)," ia berkata, 'Jurnlah dan asal kitab.nTrT

20568. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Mutrammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadatr, riwayat yang sama.'rt

20569. Dic€ritakan kepadaku dari Al Hasan, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid menceritakan kepada

l€mi, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkate

tentang firman-Ny4 i*\|Fii*; "Dan di sisi-Nyatah

716 lbnu Athiyah drllam. At Muhqro Al Wajiz Ql3lS).7r7 Awwranaqdalam tafsir QD39).
'tt lbid

€t
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terdapat Ummul Kitab (Lauh Mahfuzh)," ia berkata, "Kitab di
sisi Tutran semesta alarn.rtTre

20570. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq bin
Yusuf menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-
Dhahhak, tentang firman-Nya, 

"$Xfi^-; 
'Dan di

sisi-Nyalah terdapat Ummul Kitab (Lauh Mahfuzh)", yakni

keseluruhan Kitab dan ilmu-Nya, maksudnya adalatr apa

yang dihapus dan yang ditetapakan.zo

20571. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Ny a, ,-fufiit;i-; ,Dan di sisi-Nyalah terdapat

Ummul Kitab (Lauh Mahfuzh)," ia berkata, *Jumlatr semua

itu di sisi-Nya dalam Ummul Kitab; yang menghapuskan,

yang dihapuskan, apa yang diganti dan apa yang ditetapkan.

Semua itu ada dalam Kitab."zr

Ahli takwil lain meriwayatkan sebagai berikut:

20572. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'tamir bin
Sulaiman menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari

Salyar, dari Ibnu Abbas, ia bertanya kepada Kab tentang

Ummul Kitab.Ia lalu menjawab, "Ilmu Allah adalah Pencipta

dan apa yang dilakukan makhluk-Nya, maka Dia berkata

7re Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun QlllS) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al
Mosir@1336).

'20 lbid
2t As-snyutlri dalam Ad-Dun Al Montsw (4/337).
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kepada ilmu-Nya, 'Jadilah kamu Kitab!' Maka jadilah

Kitab."u

Ahli tal$ril lain berpendapat bahwa maknanya adalah i'i['.
Merekayang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

20573. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

-Abu 
Ja'far berkata: Aku tidak tahu apakatr di dalamnyaada

Ibnu Juraij atau tidak- ia berkata: Ibnu Abbas berkata,

tentang firman-Nya, ;#il\iir6 "Dan di sisi-Nvalah

terdapat (Jmmul Krtab $auh Mahftnh)," ia berkata,

"fht1rx
Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar adalah yang

mengatakan bahwa Allah memiliki keselurufian kitab dan asalny4

Allah SWT memberitatrukan bahwa Dia menghapus apa yang Dia

kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Kemudian diikuti

dengan pernyataan , i-AfrF i^-; "Dan di sisi'Nyalah terdapat

(Jmmul Kitab (Lauh Mahfuzh)." Jadi, jelaslatr bahwa maknanya

adalah, di sisi-Nya terdapat asal yang ditetapkan dan dirubatr, dan

keseluruhannya adapadaKitab yang berada di sisi-Nya.

Para ahli qira'atberbeda pendapat tentang bacaan L$i: "Dan

menetapkan (apa yang Dia kchendaki)."

Mayoritas attli qira'at Madinah dan Kufah membacanya

dengan huruf ba be4asydid, dengan makna Dia membiarkan dan

menetapkannya sebagaimana adanya tidak menghapusnya.

z at naghawi dalam Ma,olim At-Taruil QR63) dan Ibnu Athiyah dalam Al
Muhqro Al Wajb (31318).u Al Mawardi dalam AtrNuka wa Al uyn (3/118) dan Ibnu Athiyah dalam Al
ttuhuro Al Waiiz (3R18)-

i

t
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Sebagian ahli qira'a, Kufah dan Bashratr membacanya 43
"Dan menetapkan (apa yang Dia trchendaki), " dengan tanpa trydid,ru

dengan makna 'r, !k- "menetapkan". Kami telatr menjelaskan

sebehrmnya batrwa maknanya menurut karni adalah menetapkannya

dan membiarkannya tidak menghapusny4 sebagaimana telatr kami

jelaskan. Jika demikian masalatury4 maka i:-ortllt lebih utama, dan

tasydid lebih tepat daripada tafurfif(sukun), juga karena j*a takhfif

kadang mengandung pengaratran makna kepada tasydid, dm tasydid

kepada talkfif, lantaran kedekatan makna keduanya.

Adapun tentang kata'tiil, maka batrasa Arab memiliki dua

balrasa. Mudhar mengatakan,t:tii i'r'jf vSir'o't; demikianlah

redaksi Al Qur'an diturunkan dan t:2il;616,;l itt;;. Juga disebutkan

dari sebagian kabilatr Rubai'atr, bahwa ia membacarrya gil'*i.
ccc

t4;)

@aa;
" D an iil<a Kmni pel:lilwtl<m l<ep ad*trru sebagim (silao)

yorltg Kami ancanrklrrrJ lnpada nrrz:ellu atau Karni wafatl<art

kffiw (hal iu ddak Derrtinsbafuw) l<crena sen"tnguhrrya

firyaxrw lwry a nerry ampoil<frr srrria, seilong Karld;lah y arrg

menghisab arnolf,n mfi el<f, ,"

(Qs. Ar,Ra'd U3]:40)

" fbnu Katsir, Abu Amr, dan Ashim membacanya '4;J ta\hfif dan kata i:;if
sedangkan sisa yang tujuh men+arydrd-lcannya dari kita 'c*. litrat Abu Halyan

dalm Al Bahr Al Muhirt (f,/339) dat Al Wafi fi Syorh Asy-SYathibAah (241.

g, A$69 iit;; i$#,siti,fr ii;Jri 43
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Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman kepada Nabi

Muhammad SAW, "Jika Kami perlihatkan kepada mereka, watrai

Muhamma4 dalam kehidupanmu sebagian yang Kami janjikan

kepada onmg-orang musyrik kepada Allah, berupa siksa atas

kekafiran mereka, atau Kami mewafatkanmu sebelum Kami

memperlihatkan itu kepadarnq maka bagimu hanyalatr sebatas

ketaatan kepada Tuhanmu atas apa yang diperintahkan kepadamu,

berupa menyampaikan risalalU dengan tidak mengharap kebaikan dan

kehancuran mereka. Kamilah yang melakukan hisab terhadap mereka

dan Kamilah yang memberi balasan perbuatan mereka; jika baik maka

ksfuaiken, dan jika buruk maka keburukan."

CCC

4i; i ff;,K6"$!$ ir $;;,1!{i dG 6 W. dj
vzgt*f,:l A-

"Dan apal<ah nrl.:el,a ddak nwlihatbahwa sennguhnya
l<dnrinenaaansidaeroh-ilf,Erah(orang-orangkafir),lalu
I<a,milerrromgi ilacrdh.ilaeruh itu (seilikit demi seilikit) dmi

tepi-tephrya? Dan AJilf,h nenetapl<m lvtletnr (menurut
l<chendal<.Nya), frnah ada ymg dopat menolak letctapan

Nyo; ilm Dltalah Y ang MaIw cepat hisob,Nyo. "

(Qs. Ar.Ra'd [13] z 4ll

Abu Ja'far berkata: Para ahli takwil berbeda pendapat

tentang tatwilnya.

--EI
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Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalatr, apakatr orang-
orang musyrik Makkah yang meminta kepada Muhammad bukti-bukti
itu tidak melihat batrwa Kami memberikan bumi, kemudian Kami
membuka pintu daerah demi daeratr untuknya di daeratr sekitar
mereka? Apakatr mereka tidak takut jika Kami membukakan
(menaklukkan) untuknya daeratr mereka sebagaimana Kami
membukakan daeratr yang lain untuknya?" Mereka yang berpendapat

demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

20574. Al Hasan bin Mtrhammad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Ash-shabah menceritakan kepada

kami, ia berkata: Huysaim menceritakan kepada kami dari
Hashin, dari lkrimah,- dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya,
ti'!$ irQr" Stii;J61's,s ungguhrrya Kami mendatangi

daerah-daerah (orang-orang kafir), lalu Kani htrangi
daerah-daerah itu (sedikit demi sediffit) dari tepi-tepilrya?,,ia
Ia berkata, "Apakah mereka tidak melihat batrwa Kami
membukakan untuk Muhammad daerah demi daerah?,'u

20575. Mutrammad bin sa'd menceritakan kepada karni, ia berkata:
Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku

menceritakan kepadakq ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-
Nvq qfi a$;; e$f, au(\ 67J'o"" apakah meretra

tidak melihat balwa sesungguhnya Kami mendatangi

daerah-daerah (orang-orang kalir), lalu Kami htrangi
daerah-daerah in (sediHt demi sediki) dari tepi-tepinya?"

* Ibnu Jauzi dalam Zad At Masir (41340) dan Al Baghawi dalam Ma,alim At-
Taruil (3/363).

-
IJZ-I
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Maksudnya adalab Allah membuat Muhammad tidak bisa

ditaklul&an, dan itu adalah kelemahan mGlEkarzb

20576. Ibnu Waki menc€ritalon kepada l€mi, ia berkata: Bapat&u

menceritakan k"pada kami dari Salamah bin Nubaitb dari

Adh-Dhahhak, ia berkat4 "Daerahnya tidak ditaklukkan oleh

daerah musuh."z

20577. Muhammad bin AMil A'la menceritakan k€pada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, ia berkata: Al Hasan berkata tentang firman-
Nyr, 6-F ir$#tii,fi$W-$ ,,Dan apakah nereka
tidak melilut balwa sesungguhrrya Koni mendaoryi
daerah4aerah (orang-orang Wr), lalu Komi hrogl
daerah4aerah itu (sedikit demi sedikit) doi tepi-tqiryta?"
Maksudnya adalah kemelrangan orang{rang Istam trrhadry
orang-orang musyrik.z

20578. Diceritalcan kepadaku dari Al Husaiq ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: Lrbaid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-
Dhahhak berkara, tentang firman-Ny4 AliiAj,GiV;_dJ
t1!5 bt#i "oo, apaknh mereka tidok meliha batwa
sesungguhnya Kani mendatangi daerah4aerah (orory-
orang fufir), lalu Kami htmngi daerah4oerah in (sedikit

demi sedikit) doi tepi-tepinya?" maksudny4 daerahJaerah
sekitar Nabi SAW tidak dikurangi, mereka melihat itu tapi

% Ibtd
- Ibidru lffitrnzaqdalam t"ftir (2f240),Ibnu Jauzi dalm Zod Al Masir (4840), dn

Al Baghawi dalan Ma'alim At-Twzil (31363).
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tidak meng.mtil pelajaran. Allah berfirman, -irfiO\i
5A!ni'#-qfi LqFfr , Kami mendotangi negeri

(orang kafir), lalu Komi htrangi luasrrya dari segala
penjurunya. Maka apakah mereka yang menang?,, (es. Al
Anbiyaa' [2\: ag Akan tetapi, Nabi SAW dan sa]rabat-

sahabatnyalatr yang menang.D

Ahli takwil lain berpendapat batrwa maknanya adalatr, apakatr

mereka tidak melihat batrwa Kalrri mendatangi negeri kemudian Kami
meruntuhkannya? Atau mereka tidak takut jika Kami melakukan hal
itu terhadap mereka dan negeri mereka" kemudian Kami hancurkan
mereka dan meruntuhkan negeri mereka? Mereka yang berpendapat
demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

20579. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ali bin Ashim menceritakan kepada kami dari
Hashin bin Abdinatrman, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas,

tentang firman-Nya, tl!$ a# Jilii S6,,Sesungguhnya
Kami mendatangi daerah-fuerah (orang-orang kaJir), lalu
Kami larangi daerah-daerah itu (sedikit demi sediki) dari
tepi-tepinya?" la berkata, "Apakah mereka tidak melihat
kepada perkampungan yang dihancurkan hingga menjadi
perkotaan di sebuatr daeratr?"Ro

20580. ...ia berkata: Hajjaj bin Muhammad menceritakan kepada

kami dari Ibnu Juraij, dari Al A,raj, bahwa ia mendengar

Mujahid berkata, tentang firman-Nya, bQ;a6$&6
Alrfr "Kami mendatangi daerah-daerah (orang-orang

D es-suyuttri dalamAd-Durr Al Mantsur (4t666).

'o lbnu Athiyah dalam Al Muharrar ,u wiia eb9) dan Ibnu Jauzi dalam zad At
Masir (4/340).



fdstuAda,[hatui

kofir), lolu Kami htrangi daerah-daerah itu (sedikit dcmi

sedikit) dui tepi-tepirrya? " Ia berkata, "Keruntuhannya."a!

20581. AI Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Al A'raj, dari Mujatrid,

riwaYat)'ang sama.

Ia berkara: Ibnu Juraij berkata "Kenurtuhan da€rah dan

kebinasaan manusia. "R2

20582. Ahmad me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan

kepada kami dari Abu Ja'far Al Farr+ dari Ilcimah, tentang

firman-Np, t$!,fi $6 Clige6v;-df "Dan apakah

mereka tid&melilwt bahwa sesungguhnya Kami mendatangi

daerah4aerah (orong-orong fufir), lalu Kami hrangi
daerah4oerah itu (sedikit demi sedikit) dari tepi-tepinya?" la

berkat4 "tr(ami merunhrhkan dari tepi-tepinya."B3

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maknanya adalah, Kami

mengurangi berkahnya dan buahnya serta penduduknya dengan

kamatian.

20583. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Nya, tlli A6 "Lalu Kami htrangi daerah-

'r lbnu Athiyah darln, At Muhuro Al Wajb (3R19) dan Al Baghawi dalam
M a' al i m At-Tozil (3 B &).

n2 lbtd
R3 Ibnu Jauzi delm 7nd Al Masir (4R40).
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daerah itu (sedihit demi sedikit) dari tepi-tepinya?" la
berkata" "Berkurang penduduk dan berkahnya. "ua

20584. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Al-Laits, dari Mujatrid,

tentang firman-Nya, A!$ A# "Lalu Kami htrangi
daerah-daerah itu (sedikit demi sediki) dari tepi-tepinya?" la
berkata, "Dalam hal penduduk, buatr-buahan, dan keruntuhan

wilayatr."ut

20585. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Thalhah Al Qannad, daxi

orang yang mendengar Asy-Sya'bi, ia berkata, "Jika daerah

berkurang maka akan sempit bagimu kebunmu.r6 Akan
tetapi, yang berkurang adalah penduduk dan buahnya."uT

Ahli talcwil lain berpendapat batrwa malaranya adalah, Kalni
mendatangi daerah-daerah dan Kami hrangi penduduknya, lalu Kami
mengambil dari ujungnya dengan cara mematikan mereka. Mereka

yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

20586. AI Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syababah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Warqa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahi4 tentang firman-Nya, $lrfr;rti*i "utu Kami

R' Ibnu Athiyah dalam Al Muhuru Al Wajb (3/3lg) dan AI Baghawi dalam

- Ma'alim At-Tozil (3/363).
Rt lbid
n' ,:).r;: i}t ot;ibayi yang meninggal di perut ibu.Lihat Al-Liran (entri: ,*-).
" Abu Nu'aim dalam Al Hilyah (4/318), Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al tJyun

(3/ll8), AI Bagfuwi dalam Ma'alim At-Tanzil (3/364), dan Ibnu.Athiyah dalam
Al Muhsru Al Wajiz (31319).



TafsirAthThabui

latrangi daerah-daerah itu (sedikit demi sediki) dari tepi'

tepinya? " ia berkatq "Kematian penduduknya. "738

20587. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yafiya

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Manshur, dari

Mujatrid, tentang firman-Ny4 b,Q{,9,;}$,$(tllt;-dJ
t$!$ "Oo, apatrah mereka tidak melihat balwa

sesungguhnya Kami mendatangi daerah-daerah (orang-

orang kafir), lalu Kami htrangi daerah'daerah itu (sedikit

demi sedikit) dari tepi-tepinya? " la berkata, "Kematian."Re

20588. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muslim

bin Ibratrim menceritakan kepada kami, ia berkata: Harun

An-Nahwi menceritakan kepada kami, ia berkata: Az'Zr$ut

bin Al Hirrit dari Ilaimatr, tentang firman-Nya, lblrfr bQe,
"Lalu Kami htrangi daerah-daerah itu (sedikit demi sediHt)

dari tepi-tepinya?" Ia berkatg "Kematian.u Kemudian ia

berkata" "Jika daerah berhrang, maka kita tidak dapat

menemukan tempat untuk duduk."7*

20589. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muh-ammad bin Tsau menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadatu tentang firman-Nya, 3i\1A.8
l#L{\ b# "Kami mendatangi daerah-daerah (orang-

orang kafir), lalu Kami kurangi daerah'daerah itu (sedikit

demi sedikit) dari tepi-tepinya?" Iabetk'ata: Ikrimah berkata,

"Yaitu pencabutan manusia. "'a'

73E Muiahid dalam tafsir (409) dan Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al Wajb
(3/3 le).

ne lbid
'* Ibnu Athiyah iztarr rq.l Uut arrar Al Waiiz (31319)-
,or Abdunazzaq dalam tafsir QD40') dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (41340).
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20590. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, ia berkata: Ikrimah ditanya

tentang penguangan daerah. Ia lalu menjawab, "Pemusnatran

manusia.t'712

20591. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir bin Hazim

menceritakan kepada kami dari Ya'la bin Hakim, dari

Ikrimah, tentang firman-Nya, afrat ayi,*$I$-$
U!5 "Dan apakah mereka tidak melihat bahwa

sesungguhnya Kami mendatangi daerah-daerah (orang-

orang l*frr), lalu Kami htrangi daerah-daerah itu (sediHt

demi sedikit) dari tepi-tepinya?" Iaberkat4 "Jika itu seperti

yang mereka katakan, maka salah seorang dari kalian tidak

akan menemukan safu sumur pun untuk membuang

kotoran."7a3

20592. Al Fadhl bin Ash-Shabah menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ismail bin Ulalyatr menceritakan kepada kami dari

Abu Raja, ia berkaQ: Ilaimah ditanya, dan aku mendengar

tentang ayat i"i,-6!i ir$; p. {Ui 66lj;-df'Dan
apakah merelca tidak melilwt bahwa sesungguhnya Kami

mendatangi daerah-daerah (orang-orang kofr), lalu Kami

kurangi daerah-daerah itu (sediHt demi sedikit) dari tepi-

tepinya? " Ia menjawab, "Kematian. "Te

'n2 Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarail (31364) dan Abdunazzaq dalam tafsir

QD40).
743 As-suyutlri dalan Ad-Durr Al Mantsur (41667) dan Ibnu Katsir dalam tafsir

(8/l6e).

'* Ibnu Katsir dalam tafsir (8/169).
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Ahli takwil lain berpendapat batrwa A!-rfi b# "Lalu Kami

hrangi daerah-daerah itu (sedikit demi sedid) dari tepi'tepinya,"

adalatr dengan cara hilangnya para atrli fikih dan orang-orang baik.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat

berikut ini:

20593. Ahmad bin Ishaq menceritkan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Thalhatr bin

Amr menceritakan kepada kami dari Atha, dari Ibnu Abbas,

ia berkata, "Hilangnya orang-orang alim, ahli fikih, dan

penduduknya yang baik. "7a5

20594. ...ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami dari

Mujatrid, ia berkatA "Kernatian para ulama."76

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar mengenai

talc\ilil ayat ini adalatr yang mengatakan bahwa $n,6irrt,15$V;.{t
A!5 $ "Dan apatrah mereka tidak metihat bahwa sesungguhnya

Kami mendatangi daerah-daerah (orang'orang lrafir)' lalu Kami

hrangi daerah-daerah itu (sedikit demi sedikit) dari tepi-tepinya?"

adalah dengan kemenangan kaum muslim dari kalangan satrabat Nabi

Muhammad SAW terhadap daerah-daerah dan penduduknya. Apakatt

kalian tidak mengambil petajaran dari itu, sehingga musutr-mush itu

takut dengan kemunculan kaum muslimin di wilayah mereka dan

akhimya menguasai mereka?

,., lbnu Jauzi dalam Zad Al Masir (41340) dan Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al

Wun(3lrl9\.,* Abdwrazzaq dalam tafsir QD4v),Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al waib
(3t319), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (31364).
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Itu merupakan bukti bahwa Allah mengancam orang-orang

musyrik kaum Rasul SAW yang meminta bukti-bukti kepadanya

dengan firman-Ny a" ;fi 
"r{ 

68,W;i i il; ,sii 3* &-jV o13igr r{6 tl! &;jl pii,e51,fr qY ot3

4l1iq6t "Dan jili Kami pertihotkon kepadamu sebagian (siksa)

yang Kami ancamkan kcpada mereka atau Kami wafatkan kamu (hal

itu tidak penting bagimu) karena sesungguhnya tugasmu hanya

menyampaikan saja, sedang Kamilah yang menghisab amalan

mereka." (Qs. Ar-Ra'd [3]: a0)

Allah SWT lalu mencela burulcnya pernyataan mereka

terhadap hal-hal yang mereka saksikan dari perbuatan Allah, dengan

menganggap mereka sebagai orang kafir, dan dengan itu mereka

meminta bukti-bukti, maka Allah berfirman, #eli6t$W.dJ
lbii f,2 "Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhrrya

Kami mendatongi daerah-daerah (orang-orang lrafir), lalu Kami

kurangi daerah-daerah itu (sediHt demi sedikit) dari tepi-tepinyo?"

Maksudnya adalah dengan menundukkan pendudtrknya,

mengalahkannya dari tqi-tepi dan sisi-sisinya, dan mereka tidak

mengarnbil pelajaran dari hal-hal yang mereka lihat tersebut.

Adapun firman-Nya, :1f'A.#,i'tO';U uDan Atlah
menetaplran huhtm (menurut kchendak-Nya), tidak ada yang dapat

menolak ketetapan-Nya," Dia berfirman, "Allahlah yang menetapkan

hukum dan melaksanakan hukuman-Nya, serta Dialah yang

memutuskan keputusan-Nya. Jika telah datang hukum dan keputusan

Allah kepada orang-orang yang menyekutukm-Nya, maka mereka

tidak akan bisa menolaknya."

Maksud firman-Nyq 4l'A.#{ "nao* ada yang dapat

menolak kctetapan-Nya," adalah, tidak ada yang bisa menolak

huktrmnya.
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Katai= 'z:;) dalam bahasa Arab artinya yang mengembalikan

sesuatu.

Firman-Ny u, 9'C^$ PF:;; "Dan Dialah Yang Maha cepat

hisab-Nya." Dia berfirman, 'Allah Maha Cepat hisab-Nya dalam

menghitung perbuatan-perbuatan orang yang menyekutukan-Nya.

Tidak ada yang tersembunyi dari-Nya sedikit pun, dan Dialah yang

akan memberikan balasan pada kemudian hari."

ooo

,; k uK 6 t;'ul;}ao *r fi * n {r.{K Ii
)\art 6iL iJiKi)r;6

u D ort sr,lngruh ofi mg. or olrJg kafu y dng seb ehun ns ela
(kafir Ma/r/r.uarh) talah mmgadal<mt tipu'dfryo, tetapi sernuct

tipu-ilaya itu adaldh dalanl<elansaart Nlah- Dia
mengetalwi oPa yang dhrs;ahal<arr oleh setiap diti, d*rr

or(mg-orcmgkafir dl<arJ mengetalwi unf.tk siopa tanpat
lcesudahan (yans baik) iau"

(Qs. Ar,Ra'd [13] z 42)

Abu Ja'fer berkata: Allah SWT berfirman, "Orang-orang

musTrik dari kaum sebelun Quraisy telah melakukan makar kepada

para nabi dan rasul Allah."

C;:;art;tf "Tetapi semua tipu-daya itu adalah dalam

lrelansaan Altah." Dia berfirman, "Milik Allahlah sebab-sebab tipu-

daya, dengan kekuasaan-Nya dan kepada-Nyalah kembali. Tipu-daya

mereka tidak akan membatrayakan seorang pun kecuali yang Allatr
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kehendaki bahayanya. Orang-orang yang melakukan tipu-daya tidak

dapat membahayakan kecuali orang yang Allatr kehendaki batrayanya.

Bahkan mereka membahayakan diri mereka sendiri, karena mereka

membuat Tuhan membenci diri mereka sendiri, sehingga Dia

membinasakan mereka dan menyelamatkan rasul-rasul-Nya.

Demikian juga orang-orang musyrik Quraisy yang melalnrkan tipu-

daya kepadamu, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah

menyelamatkanmu dari tipu-daya mereka dan tidak menimpakan

bahaya tipu-daya mereka kepadamu."

Firman-Ny r, 'rii ?+X(fr "Dio mengetahui apa yang

diusahalran oleh setiap diri." Dia berfirman, "Tuhanmu mengetahui,

watrai Mtrhammad, apa yang dilalorkan oleh orang-orang musyrik dari

kaummu dan upaya tipu-daya mereka kepadamu. Dia juga mengetatrui

semua perbuatan makhltrk-Nya, tidak ada yang tersembturyi sedikit

pun dari-Nya."

)\1i Ae $F$$t:; 'Dan orans-orans kafrr akan

mengetahui untuk siapa tempat kesudalnn (yang baik) itu." (Qs. Ar-

Ra'd [3]: 42) Dia berfimran, 'Pada Hari Kiamat mereka akan

mengetatrui untuk siapa kesudahan akhirat ketika mereka telah masuk

neraka, sedangkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-

Nya masuk surga."

Abu Ja'far berkata: Para ahli qira'af berbeda pendapat

tentang bacaannya.

Sebagian ahli qira'at Madinah dan Bashratr membaca 'J;;i
)r3r aaam bentuk tunggal.
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Ahli qira'at Kufah membacanya fii'X:.$ ddam bentuk

jamak."'

Pendapat yang benar adalatr yang memb acatya Kf r%
dalam bentuk jarnak, karena berita yang berlaku sebelumnya adalah

dalam bentuk jarnak, kemudian diikuti berita tentang mereka. Oleh

karena inr, firman-Nya, &;i'i3;,sii,1* ii$V, ofi "Daniit@

Kami perlihatkan kcpadamu sebagian (siksa) yang Kami ancamkan

lrepada merelra atau Kami wafatlcan lcamu (hal itu tidak penting

bagimu)." (Qs. Ar-Ra'd [3]: a0) Serta setelahnya, berbunyi 3;{j
{i} iJ W6-ii "Berkatalah orang-orang lcafir, 'Kamu

bulran seoraagyang dijadikan rasul'. " (Qs. Ar-Ra'd [3]: a3).

Disebutkan batrwa bacaan Ibnu Mas'ud yaitu, b;7.i3t i,:l;5
dan bacaan Ubay yaitu, VJ U-Jr, t*t Semua itu merupakan dalil

atas kebenaran qira'at yang kanri pilih.?o

CCC

7'7 Janah bin Hubaisy membaca }rA'Si*2menjadi mabni naful dari kafa rt l yalsd

rkan diberitahu.
Al Hirmiyan dan Abu Arnr membaca 13r dalam bentuk tunggal, sedangkan sisa

qira' at o$vhmembaca jfi3r dalam bentuk jamak taksir.
'Ibnu Mas\rd membaca i't}.t$t amUbay membacatj'iilt Lihat Abu Halyan

dalam Al Bahr Al Muhirt 61402) dan Al Wafi fi Slarh Asy-Slathibiyah (247).

'* Abu Ha1ryan dalan Al Battr AI Muhirt (f,1402) dan Ibnu Athiyatr dalam Al
Muhurs Al Wajiz (319).
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.*.:'i-s', i;U *+ S Sal (i W <rii \fii
@.16r&ib;;3H;;)

" B qlcntaloh ofi mg or cmg ka1f:6,' l(antu bul<srr seofi LrJg y arrg

diiadil<orl rasttl' . Kotal166,'rlah,' Cul<uplah Nlah mutiadi

solcsi antaral<u dffJl<mw dan utsra aratg yang

mern2nryoi ibrw N Kitab',"

(Qs. Ar,Ra'd [13]: 43)

Abu Ja'far berkata: Altah SWT berfirman, W<r513fr
,,Berkatalah orang-orang kafir," kepada Altah dari kaummu, wahai

Muhammad i6, L:7,,Ko*u bukan seorang yang diiadikan rasul,"

sebagai benhdpendustaan dan pengingkaran mereka kepadamu. Oleh

karena ito, ,3 
\,Korol*nloh," kepada merek4 jika mereka mengatakan

demikian. fi,LL "Cuhtplah Altah." Dia berfirman, "Katakanlah,

'Cukuplah Allah bagiku'." ft-t "Meniadi saksi'" ;Z=ifr:J &
,,Antaraht dan kannu," atasku dan atas kalian tentang kebenaranku dan

kebohongan kalian. #'e3:*i3 "Dan antara orang yang

mempunyai ilmu Al Kitab."

Jadi,lafaztrl,jaitadibacademikian,padaposisijer'makaia
menjadi athaf terhadap nama Allah. Demikianlah para ahli qira'at

selurutr negeri membacanya, dengan makna, "Dan orang-orang yang

memiliki pengetafuuan tentang kitab, yakni kitab-kitab yang

ditgrr:nkan sebelum Al Qur'an, seperti Taurat dan lnjil."o'

70, Abu Thalib, Ubay bin Kab, Ibnu Abbas, Ibnu Jubair, Fmah, Mujatrid, Adh-

Dhahalq Al Hakam, dan lain-lain membacanya VuSlt P ,* grj dengan huruf

mim dibacakasrahdari.ir dan huruf dal drbaca'mairur'
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Berdasarkan qira'at inilah para penafsir menafsirkan. Mereka

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

20595. Ali bin Sa'id Al Kindi menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Matryatr Yahya bin Ya'la menceritakan kepada kami dari

Abdul Malik bin Umair, dari anak pamanku Abdullah bin

Salam, ia berkata: Abdullatr bin Salam berkata: Diturunkan

ayatyangberkaitan denganku" yaitu, &fi, i $l,rLL S
#t & 3'* i;3 H;5 "Katapanlah, 'Cuhtplah Altah

menjadi saksi antaraht dan kamu dan antara orang yang

. mempunyai ilmu Al Kitab'.'ttso

20596. Al Husain bin Ali Ash-Shada'i menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abu Daud Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami,

ia berkata: Syu'aib bin Shafir,an menceritakan kepada kami,

ia berkata: Abdul. Malik bin Umair menceritakan kepada

kami, bahwa Mutrammad bin Yusuf bin Abdillatr bin Salam

berkata: Abdullah bin Salam berkata" "Diturunkan ayat yang

berkaitan denganktr, yaitu" H';iJ ,*fi t il,fu S
#t & i:* S'1 uKatakantah, 'Cuhtplah Atlah meniadi

saksi antaraht dan lcamu dan antara orang yang mempunyai

ilmuAl Kitab'.'nsl

20597. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

Ali bin Abi Thalib, Al Hasan" dan Ibnu As-Sumaifa membacanya $ c;-e it-,5
!u-$tr dengan huruf ziz dibaca kasrah dari cr- dan huruf ain dibaca dhammah

dari glr, dan kitab dibaca rafa'.Lihat Ibnu Athiyah dalam Al Muhtrm Al Wajb

(3t320).
750 Al Mawardi dalam An-Nulcat wa Al lJyun (3/119) dari Qatadatr, dan Ibnu Jauzi

dalamZad Al Masir (41341) dari Al Hasar\ Mujatrid, Ikrimah, serta Ibnu Zaid.
75.t fbnu Jauzi dalam Zad Al Masir (41341).
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menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-

Nya, :.5i( &3:*.i;3 H$r &.fi=f fi\,{4 S,

"Katakanlah, 'Cuhtplah Allah meniadi saksi antaraht dan

lamu dan antara orang yang mempunyai ilmu Al Kitab."

Adaptrn orang yang memprmyai ilmu tentang kitab, adalalt

Ahli Kitab dari kalangan Yahudi danNasrani.Tsz

20598. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Asyja'i

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Al-Laits, dari

Mujatrid, tentang fimran-Nya, #t'*;:wi;S "Dan

antara orang yang mempunyai ilmu Al Kitab," ia berkata,
uYakni Abdullah bin Salam."?5'

20599. Ya'qub bin Ibratrim menceritakan kepadaku, ia berkata:

Husyaim mengabarkan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin

Abi Khalid mengabarkan kepada kami dari Abu Shalih

tentang firman-Nya #t"Ui:vsi "Dan antara orang

yang mempunyai ilmu Al Kitab," ia berkata, "Seseorang dari

manusiq dan tidak menyebut namanya."Ts

20600. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syababatr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Warqa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, tentang firman-Nya, ;$l'nr|Lrr73 "Dan

'52 lbid
753 Mu5ahid dalam tafsir (409), Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (41341), dan Ibnu

Athiyatr dalam Al Muhorar Al Waiiz (31320).

't Kami tidak menemukan atsar ini dalam referensi kami.
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antoa orang y@rg memryryai ilmu Al Kitab." Maksudnya

adalah AMullah bin Salam.6

20601. ...ia berkata: Yatrya bin Ibad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syubah menceritakan kepda kami dari AI HaIGm,

dari Mujahid, tentang firman-Nya ,$l,oa|-ra$j "Dan
onttra orong yang mempnlni ilmu Al Kitab .... "t*

20602. Bisyr menceritakan kepda kami, ia bertata: Yazlrd

menceritalcan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada l<ami dari Qatadab, tentang firman Allab 3;5
frj il W 6-5i "Bertratatah or(mg-orang kafir:
"Kamu bulcan seorong yang dijadikan Rasul", Qatad^h
berkata: Itu addah perkataan kaum musyrik Qtrraisy. Dan

ayat, vgi*3*i;3 H{r 6.,\, f ;rt,,t4 S
"I(otalrsilah 'Ca@lah Allah me4jadi sdrsi ortsaht dot
kom. dor ortoo ororgyorg nuntpr,otyai ilnru Al Kilab-" Itrt
adalah kalangan Ahli Kitab ymg menyaksikm dan mengakui
kebmaran, serta menyadai bahwa Muhanmad adalah utusan

Allah. Diceritakan bahwa di antara mereka adalah AMullah
bin Salam.r'

20603. Mutmmmad bin Abdil AIa menceritakan kepada kami, ia
berkata: Mtrhammad bin Tsarr menceritakan kepada kami

dari Qatadah, tenrang firman-Nya ,r$s'na3ai3 "o*,
arrtora orang y(mg numpnlni ibmt Al Kitab," ia berkata, *Di

755 Mqlahid dalam tafsir (409) Ibou Jazi dehrr Zad At Msb (4R41), dm Ibnu
_-- Athiyah dalam Al Ltuhtro A, Vqib QB2O\7$ Ibid
7',7 Al Mawardi dalarn ln-yoL wa al uym (3/l 19) dm Ibnu Jatzi dde zad Al

Masir (41341').
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antara mereka adalah Abdullah bin Salam, Salman Al Farisi,

dan Tamim Ad-Dari.'r758

20604. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul

Wahhab menceritakan kepada kami dari Sa'id, dari Qatadah,

tentang firman-Nya, ,i$Weii4 i3 "Dan antara orang

yang mempultyai ilmu Al Kitab," ia berkata, "Ia adalah

AMullah bin Salarn. "?5e

Disebutkan dari sekelompok orang terdahulu, bahwa mereka

membacanya i+u$ir * e*'OU denganmakn4 dari sisi Allatr ilmu

tentang kitab. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat-riwayat berikut ini :

20605. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdul Watrtrab bin Atha menceritakan kepada kami

dari Harun, dari Ja'far bin Abi Watrsyah, dari Sa'id bin Jubair,

dari Ibnu Abbas, tentang aya\ y$rt&i:*i3,iuberkata'
'Dari sisi Allatr ilmu tentang Kitab."7o

20606. Muhamrnad bin Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia

berkata: Muhammad bin Ja'fr menceritakan kepada kami

dari Syr'bah, dari Al Hakam, dari Mujahid, 'ieii4#3
+'{rt,ia berkata, 'Dari sisi Allah."?6'

75t Abdurazzaq dalam tafsir QD40), AI Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun

(3/119), dan Ibnu Athiyatr dalam Al Muhsrar Al Waiiz (31320).

"' Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (41341).
70 Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al Uytn (3/l l9).
,6, Ibid
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20607. ...ia berkata: Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami dari

Syubalu dari Al Hakam, dari Mujatrid, tentang ayat, i3a 61j

v{il{e,ia berkat4 "Dari sisi Alta}r ilmu tentang kitab."752

20608. ...dan Al Hasan bin Muhammad menceritakan hadits ini
kepada kami, ia berkata: Syababatr menceritakan kepada

kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Al
Hakarn, dari Mujatrid, tentang aya! ,r$l&ii4ii ia

berkata, "Yaitu Allah.'

Demikian juga Al Hasaru membacanya q6it * g*'ui.u,
20609. ...ia berkata: Syubah menceritakan kepada kami dari

Manshur binZ-adz.arr, dari AI Hasan, riwayat yang sama.'il

20610. ...ia berkata: Ali (yakni Ibnu Al Ja'd) menceritakan kepada

kami, Syu'batr menceritakan kepada kami dari Manshur bin
Tadza\dari Al Hasan ;gl'ei|e i3, iuberkata, ,Allah.u

Syr'batr berkata: Aku menyebutkan itu kepada Al Hakam,

lalu ia berkata: Mujahid berkata, "Riwayat yang sama."?65

20611. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada karni, ia berkata:

Syubah menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku
mendengar Manshur blmZadzanmenceritakan dari Al Hasan,

tentang firman-Nya, Vt$lt &ii4 i3, iuberkat4 "Dari sisi

Allah.u766

7a lbid
16 lbtd
7n Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Wn (3tllg), Ibnu Jauzi dalam Zad Al
__- Masir (41343), dan Al Baghawi dalen Ma'alim At-Touil (31365).

'6 lbtd
76 lbid
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20612. ...A1 Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Haudzah menceritakan kepada kami, ia berkata: Auf
menceritakan kepada kami dari Al Hasan, tentang ayat, $j
,!81'trii4, ia berkata, '.Dari sisi Allatr ilmu tentang
Kitab.1767

20613. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: M,hammad bin Tsaur menceritakan kepada kami
dari Ma'mar, dari Al Hasan, tentang ayat, y!$lr&i|refij,
ia berkat4 *Dari sisi Allatr ilmu tentang kitab. Demikianlatr
Ibnu Abdil A'la berkata.,'76

20614. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazrd
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepada karni dari Qatadatr, ia berkata: Al Hasan membacanya

?$t 'e ii-- i;3 H';3i &,'i, t' ;'l; tfu,31, iu
berkata" "Dari sisi Allah ilmu tentang Kitab.,'zcg

Abu Jarfar berkata: susunan katanya adalah seperti riwayat
berikut ini:

20615. Bisyr menceritakan kepada kad i/L5it';b, aku pikir ia
keliru, akan tetapi berbunyi iu+lir ;J? 9t i'tt-;s karcna
perkataannya dili (susunan katanya) adalah rrz yang tidak
di-athaf-kan dengan i s im kepada /i, il madhi.no

'67 lbid
'il Abdwrazzaq dalam tafsir (2D41) dan Ar Baghawi dalarr Ma,alim At-Tarail

(3/36s'.).
70 AI Mawardi dalam An-Nulat wa Al (tyun (3/119) dan Al Baghawi dalam

Ma' alim A t-Tara il (3 /3 6 5).

'o lbtd-
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20616. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul

Watrhab menceritakan kepada kami dari Harun, tentang ayat,

iuSir P g* bt, iuberkata uDari sisi Attah ilmu tentang

Kitab."ut

20617. Al Mutsanna menceritakan kepadalnr, ia berkata: Al Hajjaj

bin Al Minhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Awwanatr menceritakan kepada kami dari Abu Bisyr, ia

berkata: Aku berkata kepada Said bin Jubair tentang ayat,

,gt'&334#3 t'Dan antara orang yang mempuT'yai ilmu

Al Kitab," apakah ia Abdullatr bin Salam? Ia menjawab, "Ini

adalatr suratr Makkiyah, bagaimana mungkin Abdullah bin

Salam?" Ia membacanyu iuSit'n-l) 9*bt,lalu berkata

"Dari sisi A1lah."u

20618. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id bin

Manshur menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Awwanatr menceritakan kepada kami dari Abu Bisyr, ia

berkata: Aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang

firman-Nyq ;$1{ei3ci;3 "Dan antara orang yang

mempunyai ilmu Al Kitab," apakah ia Abdullah bin Salam? Ia

menjawab, "Bagaimana mungkin padahal ini adalatr suratr

Makkiyatr.' Sa'id membacanya ?5i' * * bi;'
20619. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibad menceritakan

kepadaku dari Auf dari Al Hasan dan Jubair, dari Adh-

n' Ibid
- et naghawi dalan Ma'alim At-T*ail (31365) dan Al Baghawi dzlam Ma'alim

At-Taruil (31320).
n' Ibid
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Dhahhak bin Muhazim, keduanya membaca, ?+ Y-+'Ui
it;5i,, dan maksudnya adalah "dari sisi Allah."771

Abu Ja'far berkata: Diriwayatkan dari Rasulullah SAW

Hwbar shahih tentang bacaan dan talo ril ini, hanya saja dalam

sanadnya perlu diperhatikan. Riwayat tersebut adalah:

20620. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibad bin Al Awwam

menceritakan kepadaku dari Hartur Al A'war, dari Az-Zuhri,

dari Salim bin Abdillah, dari bapakny4 dari Nabi SAW,

beliau membaca iruSir J g*'U:, di sisi Allahlah ilmu

tentang Kitab.z5

Abu Ja'far berkata: Ini merupakan khabar yang tidak

memiliki dasar di kalangan tsiqat dari sahabat-satrabat Az-Ztrhn.

Jika demikian, maka lasaan kota-kota besar dari penduduk

Hijaz,Syam, dan Irak adalah dengan bacaan yang lain, yakni, 3i4#3
V"$t'e "Dan antara orang yang mempmyoi itmu Al Kitab. "

Talc\ ril dengan makna yang dianut oleh para qira'at kota besar

lebih utama dianggap benar daripada yang lain, karena qira'at yang

diduga oleh jumhur adalah yang benar.

Akhir tafsir sumh Ar-Rard776

7a Al qnrthubidalamAt Jami' li Ahkan Al Qtr'an(9t336).nt lbid
76 Dalam manuskrip yang ada pada kami terdapat pernyataan:

,:t.;r,:t 6:ilr {ti .tT't ,;ihb:it # ,}rb, *i ,Iril'} G t:;8 tu:; b.3J;i6

. At il{;*'#jur hr ia'oy1u-,r;$;k1
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SURAH IBRAAIIIIM
Penafsiran surah yang di dalamnya disebutkan nama Ibratrim AS

j- li;Fii't--t

a\y;31 JLe C6t't, &t\i'd3',i$Liri 4%7r
@#iI ).#gie\y4J

"Nif l&r/[nRaL. (tni analdlh) Kitab yutgl<a',r.i altu*m
t<epadafiil saqaydl<anw rnmgehnrlcmt marrusid dmi gelap.

gtnitu bpatn catwy a terang.badnmg dengan izin Tuh,,rt
-mqelq, 

(yoiat) merutiu iatfrrJ Tuhan Y arrg Mahr Pqlraso

lf,giMorhlTetpuii."

(Qs. Ibraahiim [14]: 1)

Talcwil firman Allah: 'u,rgi?A#y;{l l?+7r
@ +Jii 2--j\tin$t-4jr\y;:tlJt-ZfiiX (Atif Laam Raa'

[Ini adataii ruo yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu

mengeluarkan manruia dari gelap-gulita kepada cahaya terang-
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benderang dengan izin Tuhan meteka, [yaituJ menuju jalan Tuhan

Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji)

Abu Ja'far berkata: Kami telah menjelaskan makna jr
sebelumnya, sehingga tidak perlu kami ulang di sini.777

Firman-Ny", 6$yi,>iJ,l.i'+ "(Ini adatah) Kitab yang Kami

turunlran lupadamu. " Artinya, inilah Kitab yang Kami turunkan

kepadamu, wahai Muhammad, yaitu Al Qru'an.

Firman-Nya: .jti ly ;C,St i igi 'd- "supaya tramu

mengeluarknn manusia dari gelap-gulita kepada cahrya terang."

Maksudnya adalatr untuk memberi petunjuk kepada mereka dengan Al

Qur'an ini dari gelapnya kesesatan dan kufur kepada cahaya serta

benderang iman, juga membuka mata orang yang bodoh dan buta agar

melihat jalan petunjuk dan hidayah.

Firman-Nya: 4; g3!, "Dengan izin Tuhan merelca."

Maksudnya adalah, dengan taufik Tuhan r.rntuk mereka berkenaan

dengan adanya hal tersebut, juga dengan kelembutan-Nya terhadap

mereka. ).# )-# L.L 8L " (Yaitu) menuju jalan Tuhan Yang

Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. " Maksudnya adalah kepada jalan

Allah yang lurus, yaitu agama yang diridhai dan disyariatkan-Nya

bagi makhluk-Nya.

Kata +=g mengikuti poh jy' yang memiliki arti potu Jifr
(kata benda objek). Artinya, Dia terpuji dengan nikmat-nikmat-Nya.

Allah menyandarkan tindakan mengeluarkan manusia dari kegelapan

menuju cahaya dengan izin Tuhan mereka kepada nabi-Nya untuk

melakukan hal tersebut. Dialatr Yang Maha Memberi petunjuk kepada

manusia, dan memberi taufik kepada orang yang dicintai-Nya untuk

m Lihattafsir surah Al Baqarah ayat l.
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beriman, karena dari-Nyalatr ajakan kepada mereka itu berasal, dan

dari-Nyalah mereka memperoleh pengetatruan tentang apa yang boleh

dan apa yang wajib berkaitan dengan-Nya. Dengan demikian, jelaslah

kebenaran pendapat ulama peneliti yang menyandarkan perbuatan

hamba kepada mereka dari segi upayq dan kepada Allah dari segi

pengadaan serta pengendalian; dan terbukti keliru pendapat ulama

penganut paham qadariyah yang mengingkari bahwa Allah memiliki

peran dalam perbuatan para hamba.

Pendapat yang kami katakan ini juga dikatakan pula oleh ulama

ahli takwil. Ulama yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut ini:
20621 Bisyr menceritakan kepada kami, Yazid menceritakan

kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadah, tentang firman Allah, *Ah|q,;()i'd4,r4L
it lt"supcya kamu mengeluarkan manusia dai gelap-

gulita kcpada cahaya terang-benderang. " Maksudnya

adalah, dari kesesatan kepada hidayatr.778

0e(D

b Oi{<il3:: SV;* t av'' +rai -:.a,s tr\ *\
@ *,- v\ai

'Alldh yang memiliki segala apa ymrg di langit dnr. di
butni. Dart lrc,celalraanlah bagp orang-otang Wu l<mqra

silaaan ydrrg sangot Pedih."

(Qs. Ibraahiim U4lz 2)

77t Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41344) dan Al Mawardi dalant An-Nukat wa
Al 'Uyun (31120) tanpa sanad.
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Takwil firman Altah: >}ii c2Y'2 o.yili i.Y:i a$ irt
*)i Vt:i i,O+KiI-\Ji5 (Attah vans memitiki sesata apa vans

di langit dan di buml Dan kecelakaanlah bagi orang'orang katir

karena siksaan yang sangat pedih)

Abu Ja'far berkata: Terjadi perbedaan qira'at dalam aya! ini.

Mayoritas ulama qira'at Madinah dan Syam membaca, ( 
^ 

6;S'^l
o.53i -.3. 

dengarr rafa' (dtwmmah) pada kata titl sebagai

mubtadai dan mendudukkan kalimat E$3i i.( X ,sJll sebagai

khabar-nya.

Mayoritas ulama qira'at Irak, Kufah, dan Bashratr,

membacanyuAtr\jni d"ng* bacaan iarr pada kata altl, mengikuti

kalimat +Jt $r. Keduanya sama-sama dlbacajarr (lasrah).11e

Ahli batrasa berbeda pendapat dalam menakwilkannya ketika

kata tersebut dibaca demikian.
1- _

Diriwayatkan dari Abu Amir bin Al Ala', batrwa ia

membacanya dengan harakat lrasrah, dan ia berkata, "Artinya adalah,

dengan izin Tuhan mereka kepada jalan Tuhan Yang Matra Perkasa

lagi Maha Terpuji, yang bagi-Nya segala sesuatu yang ada di langit."

"'Nafi dan lbnu Amir membnurs$t itd"ng* rafa'(dhammah) padakata hr

secara terputus dan berkedudukan sebagai mubtada', sedangkan khabu-nya

adalah l,gr,lr. got"tt juga membacanyadhammai, sehingga asumsinya adaloh $
.eiir ilr.

Sementara itu, ulama lainnya membacanya kasrah sebagai badal (keterungan

pengganti) bagi firman Allah: )-$ )A Diriwayatkan bahwa Al Ashma'i

sendiri yang membaca dengan bacaan ini dari Nafi. Lihat kitab Al Muharrar Al
lvajiz karya Ibnu Athiyyah (31322) dut Al Bahr Al Muhith karya Abu Hayyan

(6t406).
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Ia'mengatakan, bahwa ini termasuk mu'akhhtar (kata yang

diletakkan di belakang) yang memiliki arti taqdim (kata yang

diletakkan di depan). Ia memberi contoh dengan kalimat *-fur'c:tV
ir *: Aku melewati orang yang cerdik, Abdullatr. Kata yang

ditempatkan pada posisi isim (kata benda) adalatr na't (sifat)

kemudian isfrn tersebut diletakkan pada posisi na't, sehingga i'rab-

nya ftedudukan kata dalam kalimat) isiz mengikuti i'raD na't yarlLg

diletakkan pada posisi isim, sebagaimana dilantunkan oleh sebagian

penyair (dalam syairnya):

,.
..iiJl *.=,ll ,>11t1t'i; Y ,--? li, # $ *'))

"seandainya ,* **o orang yang ouro ,o)Uoo dan syazib,

malra aht tidaktahfi akan serangan'serangan orangyang kcii

perilahmya.Tto

Al Kisa'i berpendapat batrwa kata &r dibaca kasrah' Ia ingin

menjadikannya sebagai satu kalam dengan menyambung antara kata

.ilr dengan kata ;bAl yang sama-sama dibaca kasrah, dan benar

bahwa ia membacanya dengan harakat kasrah.

Menunrtku, pendapat yang benar dalam hal ini adalah, ada dua

macam qira'at yang masyhur, dan masing-masing qira'at ini dikuti

oleh para Imam qira'at. Arti yang ditimbulkan dari dua qira'at

tersebut sam4 sehingga bacaan manapun yang diikuti oleh pembaca,

maka ia benar. Tetapi, kata ir dibaca dhammah karena terpisah dari

ayat sebehmrnya. Sebagaimana firman Allatr, <t ti:l 'if''lty

Jft; A-f31 <-t:4#\ "sesungguhnva Allah telah membeli dari

orang-orang mulonin, diri dan harta mereko, " hingga akhir ayat (Qs.

780 Bait syair ini tidak kami temukan dalam kitab-kitab yang kami miliki. Arti kata

syazib adatatr kuda-kuda yang tangkas. Bentuk jamaknya adalah syantuib.
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At-Taubatr [9]: 111) Kemudian Allah berfirman, <)1;Ai 5#i
"Merelra itu adalah orang-orang yang bertobat, yang beribadah..."

(Qs. At-Taubah [9]: 112)

Adapun makna firman Allah, AYj q53i i.C fr, a$ irt
V;*i "Allahlah yang memilii segala apa yang di langit dan di

bumi," adalah, Allah yang memiliki seluruh hal yang di langit dan di

bumi.

Allah berfirman kepada Nabi-Nya, Muhammad SAW, "Kami

turunkan kepadamu Kitab ini agar engkau mengajak hamba-hamba-

Ku untuk menyembah Tuhan yang demikian sifat-Nya dan

meninggalkan penyembatran tuhan-tuhan serta berhala-berhala yang

tidak sanggup mendatangkan manfaat dan mudharat bagi diri mereka

sendiri." Kemudian Allah mengancam orang yang kufur kepada-Nya

serta tidak merespon ajakan Rasul-Nya untuk memurnikan tauhid

bagi-Nya. Allah kemudian berfirman, *)J V\ai b OiKi-3J-i3
,,Dan celalralah bagi orang-orang lcafir ftarena siftsaan yang sangat

pedih." Maksudnya adalah, lembah yang alirannya berasal dari nanatr

penghuni neraka Jahanarn diperuntukkan bagi orang yang

mengingkari keesaan Allah dan menyembah tuhan selain-Nya. Itu

merupakan adzab Allah yang pedih.

@@@

ii +!i & 5:35; rt<ii :Yqll( iG:i'bhJ-irli

#,{cc€U$s*V}si
" (Yaitu) ar(mg-orfiig yorttg lebih menyukai l<ehidupan &mia

dmipadal<ehidupanakhirat,dmtmengfi alartg'halangi
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Qnarutsia) df,ri ialan /J/lah dm rnerlginginl<mt agdt iala"
/Jlah iat bengt<.ok. Mei|el<n iatberadn dnlan l<csesata,n

yorng iauh."

(Qs. Ibraahiim [14]: 3)

Tarrwil rirman Altah: '{;-St & q:i1i i#Ii {tbq tii
@ # * cAiJY. *V 

"{j 
$'# ;F 5-ti:5'o (Yaitul orans-

orang yins lebih menyukai kehidupan dunia daripada hehidupan

akhirat, dan menghalang-halangi [manusial dari ialan Allah dan

menginginkan agar ialan Allah itu bengkok. Mereka itu berada

dalam kesesatan Yang iauh)

Abu Ja'far berkata: Maksud firman Allah, ij;$ tii
,?<ii :y qaili 1,#$ "(Yaitu) orang-orang yang lebih menyulai

lcehidupan dunia daripada kchidupan akhirat... " adalah, orang-orang

yang memilih kehidupan dunia kesenangannya dan maksiat-maksiat

kepada Allah yang ada di dalamnya, daripada taat kepada Allatr dan

aman-amal yang dapat mendekatkan mereka kepada Allah. 5tL5i
itl ,E d, "Dan menghalang-halangi (manusia) dari ialan Allah"'

maksudnya adalatr, mereka menghalangi orang yang ingin beriman

kepada Allah dan mengikuti apa yang dibawa Rasul-Nya dari sisi

Allah (menghalangi) untuk mewujudkan keinginannya itu. \'4-s
uv.g- 

"Do, menginginkan agar ialan Allah itu bengkof " maksudnya

adalatr, mereka mengupayakan agar jalan Allatr, yaitu agulma yang

dirisalalrkan kepada Rasul-Nya, menjadi bengkok. Kata V* berarti

mengubahnya dengan kebohongan dan kepalsuan. Kata Llr bertatu

pada agama, tanah, dan segala sesuatu yang tidak berdiri. Sedangkan

untuk segala sesuatu yang berdiri, seperti tembok, tombak, dan gigi,

digunakan kata gyJt. # ,,I.fr$AiJ "Merekn itu berada dalam
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kesesatan yang jauh." Maksudnya, orang-orang kafir yang lebih

mencintai kehidupan dunia daripada akhirat itu berada di tempat yang

jauh dari kebenaran, perilaku yang tidak mengikuti petunjuk, dan

menyimpang dari jalan yang lurus.

Ahli batrasa berbeda pendapat tentang alasan masuknya kata

*E d.l* firman Allah, ,?.gi:Y "Daripada kehidupan alchirat. "

Sebagian ahli nahwu Bashratr mengatakan batrwa f il (kata

trcrja) sebelumnya disambung dengan l*tu ,P, seperti dalam kalimat
-.4 .- . ,. D.{-i;Jl 0'07.;b yang secira harfiatr berarti, mereka menebasnya dalam

pedani. Tetapi yang dimaksud adalatr dengan pedang. Hal itu karena

fuurf (hnruf bermakna) bisa disebutkan sebagai partikel penghubung

dan bisa dihilangkan, seperti dalam perkataan,l:S:: *S j "Aku singgah

ZaLd dan t3rij 'c,\y *Aku bertemu Zaid", tetapi yang mereka maksud

adalatr, l,':: & tjy "Aku singgatr di -rumatr- ZaLd- aan $-1.'e!;
"aku bertemu dengan Zatd".

Sebagian ahli nahwu lainnya berkata: K"t" 
"b 

dimastrkkarU

karena f il tersebut mengejawantatrkan maknanya melalui beberapa

perbuatan. Jadi, firman Allah, qhi t$ii $;b$_ maksudnya

adalatr, mereka lebih memilih kehidupan dunia ,A$i rY "Daripada

lrehidupan akhirat." Oleh karena itu, dimasukkan partikal .rtr. em
telah menjelaskan masalah ini dan sejenisnya di banyak tempat dalam

kitab ini, sehingga tidak perlu diulang lagi.

ooo
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';{\M 6 <;p-.+;} b)a.?,SD; c675Y3

@ )Sirt r-A'X"'i6. J a 45 ^$ 
J

"Kalrni tidak rnengutns seor(mg tasttl pun, rnelainl<mt

dengmr bahasa laumrry a, salay a ia dapat metrtelri
panjelasan dengan terfiWlnpodo msrela. Mal<a Allah

menyesatl<an siapa yarlg Dial<clwndaki, ilfrrr meff'belri

p ehu$uk l<ep ada siap a y dng Dia kehendnki. D art Dialah

Tuhan Y at g Maho l0tasa lagi Maha Bii al<sana."

(Qs. Ibraahiim ll4lz 4)

Tatrwil firman Allah: .yi, $.a.r,,il l4 q)q751V3

S,JJ |-Ais'ffi_ J a#3{c4 i',;ifr-i-;i { @-
(Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa

haumnya, supaya ia dapat memberi penielasan dengan terang

kepada mereka Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia

kehendaki, dan memberi petuniuk kepada siapa yang Dia

hehendakl Dan Dialah Tuhan Yang Maha Kuasa lagi Maha

Bijahsana)

Abu Ja'far berkata: Maksudnya, Kami tidak mengutus

kepada suafu umat sebelummu dan sebelum umatmu, watrai

Muhammad, seorang rasul kecuali dengan bahasa umat tersebut.

Firman Allah, '{ <iA. "supaya ia dapat memberi

penjelasan dengan terang kcpada mereka," maksudnya yaitu, agar

rasul tersebut membuat mereka paharn tentang perintatr dan larangan

yang dirisalahkan Allah kepada mereka, serta meneguhkan hujjafi

Allah kepada mereka. Setelatr itu, ada atau tidak adanya taufik,

__ffiI
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tergantung pada Allah. Allah membiarkan siapa saja yang

dikehendaki-Nya untuk tidak menerima apa yang dibawa oleh Rasul-

Nya" dan memberi taufik kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya

rmtulr menerimanya. Oteh karena itu, kata 'j;i dibaca rafa'
(dhamnah), karena dimaksudkan sebagai permulaan kalimat, bukan

athqf(sambrmgan) dari kata sebelumnya. Sebagaimana firman Allah,

'iiC 
"€;l; 3ii'dJ'$- "AsN Kami ietaskan trepada komu,

dan Katni tetapkan dalam rahim qpa yang Kami kchendaki. " (Qs. Al
Hatslzzl:5)

Firman Allatr, ,;Xl ij maksudnya adalatr, yang tidak

terhalang kehendak-Nya untuk menyesatkan atau memberi petunjuk

kepada orang yang dikehendaki-Nya

Firman Allah, i{{fl maksudnya, Allah Matra Bijat<sana

dalam memberi taufik dan hidayatr kepada orang yang dikebendaki-

Ny4 dalam menyesatkan orang yang dikehendaki-Nya dan dalam hal

lainnya.

Pendapat senada tentang penalmrilan ayat ini dikeluarkan oleh

sebagian atrli takwil, diantaranya:

20622. Bisyr menceritakan kepada karni, ia berkata: Yaad
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman Allah, e675U3z?-
.y:j, b)A./,it{fi "Kanni tidak mengutus seorang rasul

pu4 melainkan dengan bahasa kaumrrya" Maksudnya

adalah, dengan bahasa kaumnya, apa pun i*. -B <iA-
"Supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kcpada

mereka." Maksudnya adalah, Allah memerintatrkan rasul-

Nya agar menjadikan bahasa mereka sebagai sarana untuk

menyarrpaikan hujjah. ';5'X6- i, ,s+i3-jf,r$ bf ifi'j-;i



,f, \ b:f "Maka Atlah menyesatkan

lrehendaki, dan memberi petunjuk kepada

Tatsir Nh:Ihabari

siapa yang Dia

siapa yang Dia

kehendaki. Dan Dialah Tuhan Yang Maha Kuasa lagi Maha

Biiaksanq. "zBt 
n,@@

A 6)i5, d iJ@:a :ii615 333

+5 6i:, o, 5f ;1 & €H's,;r\ 1Y*it:i

@)fi)\%:fi
"Dan sesanggutwryaKami telah menguttts lvftsa dengan

membawaayat.ayatKarnir(dflr.Kamipuintahkart
kepadnrya),'Keluml<mtlah l<autntnu dmi gelap' gulita

lnpad" cahaya terartg-benderang dm ingatkattlah mqela
lnp ado hdri.hdri Atlah' . S eslngguhny a p ddf, y dlg demikiort

itu tqdnpat tanda.tmda (kelcuasaan Nlah) bagi setiap

or ang p eny ab ar dm bany ak bu syulair .'

(Qs. Ibraahiim [14]: 5)

rakrvil firman Allah: aA sw-E:-;i$a5 :5t
,p +S A) o 51",fi f\-€H-'3 2Ai JyefiSti A {{'5

@ ;fJ, ;U" @an sesungguhnya Kami telah mengutus Musa

dengan membawa aYat-aYat Kami

kepadanyaJ,'Keluarkanlah kaummu

Kami perintahkan

gelap-gulita kepada

,tt lbnu Abi Hatim menyebutkannya dalam tafsirnya (712234) serta As-Suyuthi

dalam kitab Ad-Durr Al Mantsur, dan menisbatkannya kepada Ibnu Abi Hatim

datam tafsirnya serta kepada lbnu Abi Humaid.

Idan
dari
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cahaya terang-benderang dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari
Allah'. Sesungguhnya pdda yang demikian itu terdapat tanda-tanda

[kekuasaan AllahJ bagi setiap orang penyabar dan banyak

bersyukur)

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, Kami telah

mengutus Musa dengan membawa dalil-dalil dan argumen-argumen

kami sebelummu, wahai Muhammad, sebagaimana Kami
mengutusmu dengan membawa dalil-dalil dan argumen-argumen yang

serupa kepada kaummu. Takwil ini senada dengan pendapat atrli

takwil, diantaranya:

20623. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Abu Najih. (ha') Harits

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hasan Al Usyaib

,menceritakan kepada kami, ia berkata: Waraqa menceritakan

kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid. (ha') Hasan

bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syababatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Waraqa

menceritakan kepada kami dari lbnu Abi Najih, dari Mujatrid,
tentang firman Allah, W-E:;i 64:\ 6; "Dan

sesungguhnya Kami telah mengutus Musa dengan membawa

ayat-cryat Kami, " bahwa maksudnya adalab, dengan

keterangan-keterangan yang jelas.782

20624. Al Mutsanna bin Ibratrim menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abu Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syibl menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujatrid, tentang firman Allah, 13i15 ,G5

782 Mulahid menyebutkannya dalam tafsirnya (hd. al0).
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-W-E ati "Dan sesungguhnya Kami telah mengutus

Musa dengan membcnru oyat-ayat Kami," maksudnya

adalah, sembilan mukjizat, yaitu badai dan lain-lain'783

20625. Al Mutsanna bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujahid,

tentang firman Allah, Wh :-;i 615 nDan

sesungguhnya Kami telah mengutus Musa dengan membcu'a

ryat-ayat Kami," ia berkata, "sembilan mukjizat'"28c

20626. Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

dengan riwayat yang semisalnya.Tss

Firman-Nya, );!\ !y,;l(rti <r {,5 6;15 "(Don

Kami perintahkan kepadanya), 'Keluarkanlah kaummu dari gelap-

gulita lcepada cahaya terang'benderang', " maksudnya adalatr,

sebagaimana Kami menurunkan kepadamu Al Qur'an ini, wahai

Muhammad, supaya kamu mengeluarkan mereka dari kegelapan

menuju cahaya 4j b?;\"Dengan izin Tuhan merel(a".

Maksud firman Allah, ,iJ\ Jy+fii:t A{:;, OAs
"(Dan Kami perintahkan kcpadanya), 'Keluarknnlah laummu dari

gelap-gulita kepada cahoya terang-benderang', " adalatl, supaya kamu

,E, Muiahid dalam tafsirnya (410), Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya Qf2235), dan Al
Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Uyun (31122).

"o lbid.

"t lbid.
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mengajak mereka keluar dari kesesatan menuju petunjuk, dan dari

kufur kepada iman. Penakwilan ini senada dengan penakwilan berikut

ini.

20627. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepada kami dari lbnu Abbas, tentang firman Allah, i53
,A\ Jy+ni;ti Au,i, d5@-E:-;iti151
"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Musa dengan

membatta ayat-ayat Kami, (dan Kami perintahkan

lrepadanya),'Keluarkanlah lcaummu dari gelap-gulita

lrcpada cahaya terang-benderang'. " Ia berkata, "Maksudnya

adalah, dari kesesatan kepada cahaya."786

20628. Al Mutsanna bin Ibratrim menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ishaq menceritakan kepada karni, Hisyam

menceritakan kepada l<ami dari Amr, dari Sa'd, dari Qatadah,

dengan riwayat yang semisalnyaT8T

Firman-Nya, ';f fA{$'. ; "Dan ingattrantah merelca

lccpada luri-hari Allah." Dia Yang Maha Tinggi dan Agung

berfirman, "Nasihatilah mereka dengan nikmat-nikmat yang telah

diberikan kepada mereka pada hari-hari yang telah lalu."

Penyebutan hari-hari Allah ini telah mewakili nikmat-nikmat

yang diberikan-Nya, karena hari-hari tersebut telah akrab dengan

"u Lihat Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Uyun (31122) dan Asy-Syaukani
dalam Fath Al Qadir (hal. 899). Keduanya menyebutkan pendapat ini tanpa
sanad.

787 lbid
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kehidupan mereka. Pada hari-hari tersebut Allah memberikan nikmat-

nikmat yang besal, yaitu menyelamatkan mereka dari keluarga Fir'aun

setelatr mereka merasakan siksaan yang menghinakan,

menenggelamkan musuh mereka -Fir'aun 
dan kaumnya-,

mewariskan kepada mereka negeri, tempat tinggal, dan harta benda

Fir'aun serta kaumnya.

Seorang atrli batrasa mengatakan batrwa maksud kalimat ini

adalah, takut-takutilatr mereka dengan adzab yang menimpa kaum

Aad, Tsamud, dan kaum-kaum seperti mereka. Juga beritahu mereka

tentang permaafan bagi kaum yang lain.

Ia menambahkan batrwa kalimat ini semakna dengan perkataan

engkau, ,#r: g:i.J1nilii "Perlakukan mereka dengan keras dan lemah

lembut".

Ulama lain berpendapat, "Kami menemukan satu bukti yang

mendularng penyebutan nikmat dengan kata hari." Mereka lalu

menguatkannya dengan syair ettr bin Kultsum berikut ini.

,t,r, bf W.irtt"tr r*, )t:*'i " ffft
,'Dan hari-hari dimana kami memiliki kesenangan (lcetinggian hati)

yang panjang

Padanya kami menentang raja untukpatuh."7EB

,tt Bait syair ini rerdapat dalam kitab Ad-Diwan @al. 57) dari qasidah masyhur

yang redaksi awalnya adalah:

ri-1:r!!r ;* ,# l:
q;We kirr; r's1

*,6gLb;&'ti
g,',fiir'olr'zrej*,f

"Duhai, bangkitlah dengan bejanamu, berilah kami minum pagi.
Jangan sbalcan ldtamer Andarina.

Dengan bercampur, seolah-olah hush (seienis zafaran) di dalamnya.

Ketila bercampur air laksanayang mendidih."
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Ia menambahkan, "Bisa jadi Amr bin Kultsum menjadikan kata

hari dengan arti kpsenangan yang paniang, karena mereka memberi

nikmat kepada manusia pada masa tersebut. Hal ini menjadi bukti

pendukung bagi yang memaknai firman Allah, ";1 i6 ib't:
'Dan ingatkantah mereka ftcpada hari-hari Allah', karena nikmat-

nikmat Allah."

Kemudian ia menambahkan, "Bisa jadi hari yang disebut

kesenangan itu karena mereka mengalatrkan raja dan menolak untuk

patuh kepadanya. Jadi, hari-hari mereka adalah kesenangan bagi

mereka dan pratrara bagi musuh-musuh mereka."

Abu Ja'far mengatakan: Orang yang berpendapat demikian,

bahwa bait syair ini mengandung dalil kata pf berarti nikmat, tidaklatl

memiliki alasan, karena Amr bin Kultsum menyebut hari sebagai

kesenangan, sebab pada hari-hari itu kabilatrnya menang dan menolak

untuk tunduk patuh kepada raja. Hal itu seperti perkataan, 9tn, o'C t
,,

,-H ?i Li "fulan tidak punya hari yang ceratr sama sekali". Maksud

perlataan tersebut adalatr, fulan tidak memiliki hari yang bisa dibilang

baik. Mengenai sifat Jt? "panjang" yang diletakkan pada kata 16

(hari-hari), maka kata hari tidak diberi sifat panjang kecuali dalam

kondisi susah. Sebagaimana dalam syair Nabighah berikut ini:

t't$t ,di, *$( JY, ?.o6,*l s. e.d
"serahlran lrepadalru tugas yang melelahkon, ya Umaimah.

Bait ini ada dalam kitab Al-Lisan terdapat dua riwayat. Riwayat yang pertama

adalah:
q{ bf Gt tirrt r*; r;tf t} 6 $6i

Riwayat yang kedua adalah:

ri'-;tltt q1'cttsr r*o StY n4s t o 76:
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Dan malam yang htialani dengan pelan bintang-bintangnya'"78e

Amr memberi sifat panjang pada hari karena beratnya pratrara

bagi musuhnya. Tidak ada alasan selain yang aku katakan.

Pendapat inilatr yang dipegang oleh ahli takwil, diantaranya:

20629. Yahya bin Thalhatr Al Yarbu'i menceritakan kepada kami, ia

berkata: Fudhail bin Iyadh menceritakan kepada kami dari

Laits, dari Mujatrid, tentang firman Allah, "irt *7, &H:';
"Dan ingatlcanlah mereka kepada hari-hari Allah," ia

berkata, "Maksudnya adalatr nikmat-nikmat Allah.'7eo

20630. Ishaq bin Ibrahim bin Habib bin Syahid menceritakan kepada

kami, ia berkata: Yatrya bin Yaman menceritakan kepada

kami dari Suffan, dari Utaid bin Al Maktab, dari Mujatrid,

tentang firman Allah, ;fi ftf Ffp:j "Dan ingatkanlah

mereka kepada hari-hari Allah," ia berkata, "Maksudnya

adalah nikmat-nikmat Allah.'7e I

2063L Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kupi, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari Ubaid Al Maktab, dari

Mujahid, dengan redaksi yang semisalnya.Tez

20632. Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abtsar menceritakan

,E' syair Nabighah Adz-Dzibyani yang terdapat dalam kitab Ad-Diwan (hal. 9)

diambil dari kasidahnya yang masyhur, yang di dalamnya ia memuji Amr bin

Harits Al Ashghar bin Harits Al A'raj ketika pergi ke Syam dan tinggal di sana.
,s Vtu5ahid menyebutkan keduanya dalam tafsirnya (hal. 410) dan Al Mawardi

dalaro An-Nukat wa Al 'llyun (31122).
,t, Ibid.
7e2 Muiahid menyebutkan keduanya dalam tafsirnya (hal. 410), Al Mawardi dalam

kitab An-Nukat wa Al 'Uyun (31122), Al Baghawi dalam kitab Ma'alim At-ToEil
(31367) dan Abdurrazzaq dalam tafsirnya (2D42).
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kepada kami dari Hushain, dari Mujahid, dengan redaksi

yang semisalnya. 
7e3

20633. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami. Harits menceritakan kepada

kami, ia berkata: Husain menceritakan kepada kami, ia

berkata: waraqa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi

Najih, dari Mujatrid, tentang firman Allah, ;i {;lriH'- '3
"Dan ingatknnlah mereka kcpada hari-hari Allah," ia

berkata, "Maksudnya adalatr nikmat-nikmat Allah'"7e4

20634. Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syababatr menceritakan kepada kami, ia berkata:

waraqa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, dengan redaksi yang semisalnya.Tes

20635. Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid,

dengan redaksi yang semis alny a.7 
e6

20636. Al Mutsanna bin Ibratrim menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abu Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syibl menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij,

dari Mujahid, tentang firman Atlah, ifi {;:',lH''i "Dan

ingatkonlah merela trepada lnri-hari Allah," ia berkata,

,t lbid.,s Mulahid dalam tafsirnya (hal. 410), Al Mawardi dalam An-Nulut wa Al 'Uyun

(3li}2), Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (31367), dan Abdunazzaq dalam

tafsirnya QD42).
Ds lbid.* Ibtd
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,.Maksudnya adalatr nikmat-nikmat yang dilimpatrkan Allah

kepada merek4 yaitu Allah menyelamatkan mereka dari para

pengikut Fir'aun, membelah lautan bagi merek4

menaungkan awan pada mereka, dan menurunkan Manna

serta S alw a untuk mereka."797

20637. Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Habib bin Hisan

menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Jubair, tentang

firman Allah, S, ;i;-t,€H;3 "Dan ingatkanlah mereka

trepada hari-hari Allah," ia berkata, "Maksudnya adalatr

nikmat-nikmat Allah."7e8

20638. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman Allah, iHn
fi X\ "Dan ingatlranlah mereko kepada hari-hari Allah,"

ia berkata, "Ingatkanlah mereka tentang nikmat-nikmat Allatr

kepada mereka."79

20639. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Mutrammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Mu'ammir, dari Qatadatr, tentang firman Allah,

;fi {4, iH- J "Dan ingattanlah mereka kcpada hari-

"'Mu.lahid menyebutkannya secara ringkas dalam tafsirnya (hal. 410) dan Al
Baghawi dalam kitab Ma'alim At-Tarail (31367).

?et HR. Ahmad dalam musnadnya dari Ubai bin Kdb (51122). Lihat Al Mawardi
dalarn An-Nukat wa Al 'Uyun (31122).

"'Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Uyun (3/122) dan Al Baghawi dalam

Ma' alim At-Tanzil ( 3 /367).
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hari Allah," ia berkata, "Maksudnya adalah nikmat-nikmat

Allah."soo

20640. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang firman Allah, ;t pA $;lr';3 "Dan ingatknnlah

mereka kcpada hari-hari Allah," ia berkata, "Maksudnya

adalah hari-hari saat Allatr memberi balasan kepada umat-

umat yang berbuat maksiat. Berilatr mereka peringatan

dengan umat-umat tersebut, dan ingatkanlatr mereka agar

tidak tertimpa apa yang menimpa umat-umat sebelum

mereka."8ol

20641. Al Mutsanna bin lbrahim menceritakan kepada kami, ia

berkata: Al Hamani menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Aban menceritakan kepada kami dari Ibnu

Ishaq, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dari Ubai, dari

Nabi SAW tentang firman Allah: fi ;1-t, iHtS "Dan

ingatkanlah mereka lrepada hari-hari Allah, " beliau

bersabda, " Maksudnya adatah nilanat-nibnat Allah. "802

20642. Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Ats-Tsauri, dari

Ubaidullah atau selainnya, dari Mujatrid, tentang firman

t@ Abdurrazzaq dalam tafsirnya QDa2) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarait
(3/368).

Eot Al Mawardi dalam kitab An-Nukat wa At 'Uyun ( 31122) dan lbnu Al Jauzi
dalam Zad Al Mas ir (41346\.

602 [IR. Ahmad dalam musnadnya (5t122) dengan status marfu'. Muslim
meriwayatkan hadits dengan lafadr yang mendekati dari Ubai dalam kitab
keutamaan (172), dengan lafazh, "Saat Musa berada di tengah kaumnya untuk
mengingatlcan mereka tentang hari-hari Allah, dan hari-hari Allah adalah
nilonat-nilonat-Nya dan uj ian-uj ian-Nya . . . . ''

I

L
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Allah, i1 iiL, iH'; "Dan ingatkanlah mereka kepada

hari-hari Allah," ia berkata, "Maksudnya adalatr nikmat-

nikmat Allah." 803

Firman-Nya, )K )? :gJ ?tS A) c 6y
"Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda
(lrelansaan Allah) bagi setiap orang penyabar dan banyak

bersyuhtr. " Maksudny4 pada haxi-hari yang lalu, saat Aku
melimpahkan nikmat pada kaum Musa, terdapat tanda-tanda

kekuasaan.

Kata ayat berarti pelajaran dan nasihat bagi setiap penyabar dan

banyak bersyukur. Maksudnya bagi setiap orang yang memiliki
kesabaran untuk menaati Allah dan mensyukuri nikmat-nikmat-Nya.

20643. Al Mutsanna bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hisyam menceritakan kepada kami dari Amr, dari Sa.d, dari

Qatadatr, tentang firmanAllah, )% 8q*5 aS CflL
)K "sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat
tanda-tanda (kehtasaan Allah) bagi setiap orang penyabar
dan banyak bersytlatr," ia berkata, "sebaik-baik hamba
adalatr yang apabila diuji, ia sabar, dan apabila diberi, ia
bersyukur." Sm

@@o

803 Abdurrazzaq dalam tafsirnya (2D42),Mujahid daram tafsirnya (hal. 410), dan Al
-^. Baghawi dalam Ma'alim At-Tarzil (3/367).t* lbnu Abi Hatim dalam tafsirnya jnzlsj dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa

Al 'Uyun (3/122).
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fi'^;\;L'i;d6;JGsg
{:.Gt a,? rj vf;s ;? F;; 6;";,)(,,

?fi ef:$; ?)5,,'e',c, 6#5)
@t*

" D an (ingatlah), l@til<f, tvhtsa b ql<au kep ada l<au'nmy a'

' Ingatlah nilcmat y'jilah atnmru ketil<4 Dia meny elamatlcmt

l<$rau dari (Firaun dsrr) pengilcut'Fen3Jlwfirya, muelco

melrlyilsal<mw dmgan siksa yang pedih, mqel<n

rnenyertbelihanakanaklaki.lakinnt,mettbimlanhidup
an&-dnak puempuarvrru; dan pada yaflg denikiart iar ada

cobaan yangbesar ilmi Tuharvnu' ."

(Qs. Ibraahiim [14]: 6)

Talrwil firman Allah: fi'r;'bti ;A 6; 36 l5
SiCl 6t:rj v$31'." !&j;. 5#; $. ; g s;k*

[ingattahJ, hetika Musa berkata kepada kaumnya, "Ingatlah nihmat

Altah atosmu ketika Dia mcnyelanathan kamu dari (Firaun dan)

pengikut-pengikutnya, mereka menyilca kamu dengan siksa yang

pedih, mereha menyembelih anah'anak laki-lakimu, membiarkan

hidup anak-anak perempuanmu; dan pada yang demihian itu ada

cobaan yang besar dari TuhanmL")

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman kepada Nabi-Nya,

Muhammad SAW, "Ingatlah, watrai Muhammad, ketika Musa bin

Imran berkata kepada kaumnya dari bani Isra'il, ;|'l-.,VtL'i
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?4; 'Ingatlah nikmat Atlah atasmu', yaitu yang telatr memberi

kenikmatan kepada kalian. 5,t )'( i $J: il'Ketitrn Dra

merryelamatlran kamu dari (Firaun dan) pengilafi-pengilatnya', dia

mengatakan: Allah menyelamitkan kamu dari pengikut agama Fir'aun

dan ketaatan terhadapny". VfAl;j!" #;;'Mereka merryilua lcamu

dengan silaa yang pedih', yakni, mereka menimpakan kepadamu siksa

yang pedih Sitil <r?;fj'Mereka menyembelih anak-anak laki-

lakimu', maksudnya adalatr, selain menimpakaan siksa yang pedih,

mereka juga menyembelih anak-anak laki-laki kalian.

Dimasukkannya partikel j "dan" pada ayat tersebut, karena

firman Allah {i6 $}:fjdimaksudkan sebagai berita ba}rwa para

pengikut Fir'aun menyiksa bani Isra'il dengan berbagai macam

siksaan, baik dengan menyembelih mauprxr selainnya. Sedangkan di

tempat lain dalam Al Qur'an disebutkan tanpa partikel ] "dan":
'f '-fri {ttil ;fii';i'&;A " Me r e ka me nv i ks a kamu de n gan s i ks a

yang pedih, mereka merryembelih anak-anak laki-lakitnz. " (Qs. Al
Baqaratr l!: a\ Allah berfirman, !€11'oj#- "Mereka membunuh

anak-anaklaki-lakimu. " (Qs.Al A'raaf [8]: IaI)

Partikel j "da\" tidak disebutkan di dua ayat di atas karena

firman Allah, {r?ila^lt}#!- dimaksudkan untuk menjelaskan sifat-
sifat adzab yang mereka timpakan kepada bani Isra'il. Demikianlatr
yang berlaku dalam setiap kalimat yang dimaksudkan untuk merinci,
tanpa harus menyebutkan partikel 1. Apabila dimaksudkan sebagai

'athaf (sambung), bukan perincian, maka digunakan partikel tersebut.

20644. Al Mutsanna bin Ibratrim menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullah bin Zubair menceritakan kepada kami dari Ibnu
Uyainah, tentang firman Allah, 'b?a'i ;A {"; jG :5
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;1 1; "Don (ingatlah), kettka Musa berkata kepada

lraumrqn, 'Ingatlah nilonat Allah atasmu'." la berkata,

"Maksudnya adalah pertolongan-pertolongan Allah kepada

kalian, dan hari-hari-Ny"." tot

Adapun firman-Nya,'?ft:;l <;tji-.t-: "Membiarkan

hidup anak-anak perempuanmu." la berkata, "Maksudnya adalah,

mereka membiarkan hidup anak-anak perempuanmu dan tidak

membunnh mereka." Itulah maksud kalimat 6#5) yang secara

harfiah berarti menghidupkan. Kami telatr menjelaskan hal ini

sebelumnya, sehingga tidak perlu kami ulangi di tempat ini.806

Makna tersebut senada dengan lchabar yang diriwayatkan dari

Rasulullatr SAW, batrwa beliau bersabda, \rp,Lti f .35t L* ,tlt,

firp "Bunuhlah orang-orang tua dari lmlangan musyrikin, dan

biarlranlah hidup anak-anak mereka".soz Maksudnya, biarkan hidup

mereka dan jangan bunuh mereka.

Firman-Nya,i,.{o ?$i*.$ rU:j Jj "Dan pada yang

demikian itu ada cobaan yang besar dari Tuhanmu." la berkata, "Di
dalam berbagai macam siksaan yang dilakukan paxa pengikut Fir'aun

kepada kalian terdapat ujian yang besar dari Tuhan kalian."

Eo5 Ibnu Al Jauzi dalamZadAl Masir Qt346).
E6 Lihat penafsiran surah Al Baqarah ayat49.
807 HR. Ahmad dalam musnadnya (5t12,13), Abu Daud dalam kitab jihad Q670),

dan Tirmidzi dalam kitabperjalanan (1583). Al Baihaqi menyebutkannya dalam
As-Sunon Al Kubra (9192).

Kata i? berarti anak kecil, sedangkan kata f.rL berarti anak muda. Sebuah

keterangan mengatakan batrwa ada dua pendapat tentang makna kata tersebut
dalam hadits ini. Pertama, orang tua yang memiliki kekuatan untuk berperang
tetapi tidak bermaksud menyerang. Kedua, anak-anak kecil. Lihat kitab Lisan Al
'Arab (ant.i: a1t).
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Kata '$ berarti ujian yang besar bagi kalian dari Tuhan

kalian. Bisa jadi kata {$ di sini berarti nikmat-nikmat.

s@@

\i?b,{3 {3'+;s iH 4 -#i o &:t;,

@\*r4L
"Don (ingatlah iuga), tatl<ala Tuharwnu rnemakluml<mr,

'S esnnggulmy a iika l<nflw bu syttlioin, D asti Kani al<mt

menonbah (nilsnat) l<epadamu, ilsn iikn l<f,trvu menginglcmi
(nilcmat l&), tnalra serunguhnya adzab-I{u sarrgat

pedih'."

(Qs. Ibraahiim U4lz 7)

Tatrwit firman Allah: i5i:tfr f':24',4,Fi <JiU"g
3,"-1:tolLXi'ilA 43 foo" [ingattah iusaJ, taikata Tuhanmu

memaklumkan, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami

akan menambah [nikmatJ kepadamu, dan jika kamu mengingkari

[nikmabKuJ, maka sesungguhnya adzab-Ku sangat pedih.')

Abu Ja'far berkata: Allatr ta'ala berfirman, "Ingatlah juga

ketika Tuhan kalian memaklumkan kepada kalian."

Xata OiE mengikuti polaj{;s dan terambil dari kata oiT.

Balrasa Arab sering mengganti pola r6if dengan pola'Slii, sepqg(i kata
'tb'st digarrtidengan polaSbg,keduanya memiliki arti yang sama: Kata

oii 6slarti memberitatru, sebagaimana syair Harits bin Hillizah berikut

ini:
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'o*f qgfr
Asma' mengabarkan kcpada kami tentang perpisahannya.

Memang .beapa banyak yang menetap meni enu,kansot

'o?, o * it'*:,

Diriwayatkan dari Ibnu

karimat -{3J <i* Iye "oan
memaWumlan," dengut bacaan

Tuhanmu berfirman".8@

Mas'ud RA, batrwa ia membaca

(ingatlah juga), tatkala Tuhanmu
'$,: S6 \yt "dan ingatlah ketika

20645. Al Harits menceritakan kepadaku demikian, ia berkata:

Abdul Azrz menceritakan kepadaku, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari A'masy, Yunus menceritakan

kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrb menceritakan kepada karni,

ia berkata: Ibnu Taid berkat4 tentang firman Allah, '3V

'8J <;::V, "Dan (ingattah juga), tatkala Tuhanmu

memailumkan," ia berkata" "Maksudnya, ingatlatr ketika

Tuhanmu memfirmankan rnaldumat." 810

Firman-Ny",?€s'*fi fH,;43"sesunggahnyaiikakomu
bersyuh,r, pasti Kani akon menantbah (nibtat) lcepadamu," dia

mengatalcq 'Jika kalian bers5nrhr kepada Tuhan kalian de,ngan

menaati perintah dan larangan-Nya, malca Alcu pasti menambahkan

pertolongan dan nikmat kepada kalian setelatr selamat dari para

pengikut Fir'aun dan terbebas dari siksaan mereka."

u Harits bin Hillizah Al Yasykari Al Wa'ili, penyair Jahiliyatr yang tinggal di
podalaman Iralq salah seorang penulis lWu'allaqd, dan dikenal dengan
kebanggaannva. Ia meninggal tahrm 54 SIU570 M.u Abu Halyan drJlarn Al Bab Al lilr.hith (614ll), Al Qurthubi dalun Al Joni' li
Aht&t Al Qar'on (91343), dan Asy-Syaukani dalam kitab Fath Al Qadir (M.
em).

rl0 t iha Al Mawrdi &lam A*Nut..a wa At 'llyun (31133)dari Malik.
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Ada pendapat lain tentang makna kalimat ini, yaitu: .

20646. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Husain bin Hasan menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ibnu Mubarak mengabarkan kepada kami, ia
berkata: Aku mendengar Ali bin Shalih berkata, tentang

firman Allah, '$"fi iH, ,s "srrungguhnya jika
lromu bersyuhtr, pasti Kami akan menambah (nilonat)

lcepadamu, " ia berkatq "Maksudnya adalatr ketaatan kalian

kepada-Ku."8ll

20647. Al Mutsanna bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia
berkata: Yazid menceritakan kepada kami, Ibnu Mubarak

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Ali
bin Shalih berkata, lalu ia menyebutkan kalimat serupa.8r2

20648. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami, tentang firman Allah, ,{
K';S 'i;'. e "sesungguhnya iilca kamu bersyuhtr,

pasti Kami akan menambah (nilonat) kepadamu, " ia berkata,

"Ketaatan kalian kepada-Ku." 813

20649. Harits menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Aziz
menceritakan kepada kami, Malik bin Maghul menceritakan

kepada kami dari Aban bin Abu Ayyash, dari Hasan, tentang

firman Alhh, KgS i;'-e $ "srrungguhnya jika

t I I AI Maward i dalam An-Nukat w a Al' Uyun (3 I 133).
8r2 Al Mawardi dalam An-Nukat wa At 'Uytn (31123).
tE Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya(7t2236).
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lramu hersyuktr, pti Kanti okan meftambah (nilona)

kcpdwtu" ia berkata, "Ket@tan kalian kepada-Ku."8la

Abr &1hr bcrketa: Tidak ada alasan yang bisa dipahami

dari penda@ ini, karena tidak ada penyebtrtan kata'Taal' di tempat

ini, dan tidak dikatakan, 'Jika kalian mensyrkwi ketaatan kalian

kepada'Ku, maka Aku akan menambahkan ketaatan itu kepadamu."

Yang disebutkan di sini adalah berita tentang nikmat Allah kepada

kaum Mr:sa dalam firman-Ny4 ;11'r14V.L'i i;4 6;36 tg
'P1; "Dan (ingatlah), ketitra Musa berluta lrepada kaumrtya,

'Ingatlah nibtnat Allah atasmu'." (Qs. Ibraahiim [a]: 6) Kemudian

mereka diberitatru batrwa Allah memaklumatkan kepada mereka jika

mensyuktui nikmat-nikmat ini, maka Altah akan menambahkannya

untuk mereka. Jadi, yang semestinya dipahami dari kalimat ini adalatr,

Allah menambatrkan kepada mereka nikmat-nikmat-Nya, bukan

menambahkan ketaatan yang tidak disebutkan dalam konteks ayat.

Kecuali maksudnya adalah, "Jika kalian bersyukur dan menaati-Ku

dengan syukur, maka akan Aku tambatrkan kepada kalian fbktor-

fhktor yang membantu kalian untuk bersyukur." Bila demikian, maka

pendapat tersebut beralasan.

Firman-Nya, 1*-;t olL \'iiL 43 "Dan iika kamu

menginglrari (nibnat-Ku), maka sesungguhrrya adzab-Ku sangat

pedih" ia berkata, "Jika kalian kufur terhadap nikmat Allah, hai

kaum, dengan tidak mens dan menentang perintatr-Nya serta

larangan-Ny4 dan berbtrat maksiat kepada-Nya, maka Aku akan

mengadzab kalian sebagaimana Aku mengadzab makhluk-Ku yang

lofur kepada-Ku."

tr' Ibnu Al Janzi dalam Zad Al Masir (4134?),Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarzil
(3-367), dan Al Mawardi dalanAlz-.Nukatwa Al 'Uytn(31123).
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Sebagian ulama Bashrah berkomentar tentang firman Allah,

'{3j <;::U, 3S "Dan (ingatlah iuga), tatkala Tuhanmu

memaklumtan." Menurut mereka, kata ;1 "ketika" termasuk dalam

partikel tambahan (tidak memiliki makna). Kami telah membuktikan

kekeliruan pendapat ini sebelumnya.

@@@

@ j.; U'fi Ayt#,$fi O,;'{YK bL6;,Jti
" D art lvhts a b erkata r' J ika l<anw ilmt or ang. tr arrg y ang ada
di rrntl,ahnni senlu(mya menginglo,ri (nil<mat Allah), mal<a

sesungguhnya AllahMaha Kaya lagi Maha Tupuji' ."
(Qs. Ibraahiim [14]: 8)

Takrril lirman Allah: V;,5'il\itfivr<1 tytijS{
@ lt 'd'e6y @an Musa bertuta, ulika ir^u dan orang-

otang yang ada di muka bumi semuanya mengingkari [nikmat
AltahJ, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman: 6j 36 "Dan Musa

berlrata" kepada kaumnya, fjS6l"Jika kamu htfur", wahai kaumku,

maka kalian telah mengingkari nikmat Allah yang diberikan-Nya

kepada kalian. Perbuatan kalian ini juga dilakukan oleh yang la:ur.. d:
*'4';115y11; ,S$4 "Dan orang-orang yang ada di mutra

bumi semua, malra sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha

Terpuji", Allah tidak membutuhkan kalian dan semua makhluk-Nya.

Dia tidak membutuhkan syukur mereka kepada-Nya atas nikmat-

nikmat-Nya kepada kalian semua. Dia Matra Terpuji, yang melakukan
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perbuatan terpuji kepada makhluk-Nya dengan memberi nikmat

kepada mereka. Pendapat ini senada dengan riwayat berikut ini:

20650. Al Mutsanna bin Ibratrim menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullah bin Hasyim menceritakan kepada kami, ia berkata:

Saif mengabarkan kepada kami dari Abu Rauq, dari Abu

Aynrb, dari Ali, tentang firman Allah, 1; !4'61 59
*Maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji,"

ia berkata, "Allah Maha Mandiri dari makhluk-Nya dan

Matra Terpuj i perbuatan-Nya kepada mereka."8 
I 5
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6 w -)L A€i:q (6 ('yrj6i 4A e ;i3.iJ Y;-"

y-; r\ff;ie;&Si
"Belwrtkahsampail<epadamtbcritaardrlg'ofi mgsebelwn

l<arru (yaitu) l<tunt Nrfr, Aad, Tsarrrud dan orortg'arung

sesulah mqeka. Tidak ada yartg mangetalwi mcrel,a selain

Nlah. T elah datang r a.sul.r as:,tl l<cp ada mq el<a (memb aw a)

bukti-bukti ymrg rrydtolalu mqela menutupl<m tartgarurya

l<.e mulutny a (l<mena lccbencian) dfrrr ber:l<ata,

'sesnnggulmy a b;crmi mengingl<mi ap a y m,g l<anw dinn:urh

t'' Lihat Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41347) dan Al Qurthubi dalant Al Jami'

li Ahkam Al Qur'an (91344).
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meny affrp ail<anny a (lnp oda l<fi rJi), ilmt serunggultrry a l(flini
b enm.b enar dolant l<er agu.y agysn y qng nenggelis dhlrarr

terhf,df,D aqa y mg l<frnw aiak kami l<epadmry a' ."
(Qs. Ibraahiim ll4l:9\

rakwil firman Allah: r,3',fi'Afi uA!'i!fi{.3-it
4r4\ Filt 3 #iv"xt Jt ;f[x-{ n+$,e O.$t\fi )65
Affixe&F,t 6D .r, &t\:q {i{ Eyr}6j 46 e ;a1i W
@ Vj (Betumkah sampai kepadamu berita orang4rrang sebelum

kamu [yaituJ kaum Nuh, Aad, Tsamud dan orang-orang sesudah

mereka Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Telah

datang rosul-rasul kepada mereha [ncmbawal buhti-bukti yang

nyata lalu mereka menutupkan tangonnya ke mulutnya [karena
hebencianJ dan berkata, oSesungguhnya kami mengingkari apa

yang kamu disuruh ,nenyampaikannya [kepada kamiJ, dan

sesungguhnya kami benar-benar dalam keragu-raguan yang

menggelisahkan terhadap apa yang kamu ajak kami kepadanya")

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman untuk memberitatrukan

perkataan Musa kepada kaumnya, "Hai kaumku, u6-5iffift3-{l
%fi "Belumkah sampai kepadamu berita orang-orang iebelum

lcamu",Ia mengatakan: Ini adalah fhabar mereka yang datang sebelum

kalian dari umat-umat terdahulyl:r{j 16 d ,j' '[yaituJ kaum

Nuh, Aad, Tsamud)'Kalimat6f ,i aiiaaikat-boyon (penjelas) bagi

lafaz/n 65i dan ma'thuf (yang disambung) kembati kepada

kalimat d r5
Firman Allah, 

'bg 'eOiV "Dan orang-orang sesudah

mereka, " maksudnya adalatr sesudah kaum Nuh, Aad, dan Tsamud.
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Firman Allatr, "X I #- { "fidok ada yang mengetahui

merela selain Allah," dia mengatakan, tidak ada yang bisa

menghingga jumlah mereka kecuali Allah. Penafsiran ini senada

dengan riwayat-riwayat berikut ini:

20651. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Su&an

menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dad Amr bin

Maimun, tentang finnan AllalL 'e 6-5VZ;J5 )631;l$565;-Vbg "Aad, Tsamud dan orang-orang sesudah

mereka. Tidak ada yang mengetahui merelm selain Allah," ia
berkata, "Para atrli nasab itu bohong."tl6

20652. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurratrman menceritakan kepada kami, ia berkata: Isra'il
menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Amr bin

Maimrm, dari Abdullah bin Mas'ud, dengan redaksi yang
'semisal 

itu.tlT

20653. Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syababah menceritakan kepada kami, ia berkata: Isra'il
mengabarkan kepada karni dari Abu Ishaq, dari Amr bin
Maimun, ia berkata: Ibnu Mas'ud menceritakan kepada kami,

bahwa ia membac a ayat ini dengan bacaan, i-)Jtt StSt f:et
ht lf p&-r 'efi.'u,kemudian berkata, "Paraahli nasab itu
bohong."8l8

816 Al qurthubi dalam Al Jami' li Ahkm Al gur'an (9/344).
o" Al Mawardi dalam An-Nulcat wa Al 'Uyun (312a), Ibnu Abi Hatim dalam

tafsirnya (7D236), dan Al Hindi dalamll Karuu (18455).
Al Albani dalam kitab As-Silsilah Adh-Dhi'ifal, (l I t) mengomentari hadits ini,
silakan baca.t't lbid
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20654. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa bin Ja'far

menceritakan kepada kami, dari Yusuf, dari Abu Ishaq, dari

Amr bin Maimun, dari AMullah, dengan redaksi yang

semisalnya.sle

Adapun firman-Nya: 4L, i1l3 ffiV *Tetah datang
rasul-rasul kcpada mereko (membawa) bulai-bukti yang nyata." Dia
mengatakan: Umat-umat itu didatangi oleh Rasul-Rasul mereka yang

diutus Allah untuk mengajak mereka memurnikan ibadatr kepada-Nya,

dengan membawa bukti-bukti yang nyat4 yaitu argumen-argumen dan

dalil-dalil mukjizat yang mereka serukan.

Adapun firman-Nya: 4t1 e 4-.i f;;; ,,Latu 
meretra

menutuplran tanganrrya ke mulutnya (lcuena kcbencian)" Ahli takwil
berbeda pendapat tentang maksudnya sebagian mengatakan bahwa
maknanya adalatr: Mereka menggigit jari-jari mereka karena kesal
terhadap ajakan dan apa yang diserukanpara Rasul itu kepada mereka.

Pendapat ini diriwayatkan sebagai berikut:

20655. Muhammad bin Basysyar dan Muhammad bin Al Mutsanna

bin Ibrahim menceritakan kepada kami, keduanya berkat4
Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Su&an
menceritakan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Abu
Ahwash, dari Abdullatr tentang firman Allah: e 4-$W;
$,;fr "Lalu mereka menutupkant tangannya kc mulutnya,,,
ia berkata, "Mereka menggigit jari karena kesal.',820

,r, Ibid.
t20 Ibnu Abi Hatim menyebutkan dalam rrftirnya (712237), Al Mawardi

menyebutkan dalam kitab An-Nukat wa Al 'uyun (3/lz4),Ibnu Al Jauzi dalam
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20656. Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ats-Tsauri

mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abu

Ahwash, dari Abdullatr, mengenai firman Allah, ;ir$'C;;
4;8 C "Lalu mereka menutupkan tongannya ke

mulutnya," ia berkata, "Dengan maratr seperti ini -lalu
menggigit tangannya-. 821

20657. Al Mutsanna bin Ibratrim menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata:

Su&an menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari

awash, dari Abdullatr, tentang firman Allah, e ;fifi f;;;
$;fr "Lalu mereka menutuplan tangannya ke mulutnya,"

ia berkata, "Mereka menggi gitny a.u822

20658. Al Mutsanna bin Ibratrim menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdullah bin Raja Al Bashri menceritakan kepada

kami, ia berkata: Isra'il menceritakan kepada kami dari Abu

Ishaq, dari Abu Ahwash, dari Abdullah, tentang firman

Allatr: 4;fr e 4-,i Y:;; "Lalu mereka menutuplran

tanganrrya ke mulutrrya, " ia berkata, "Mereka menggigit jari-
jari mereku.n8z3

20659. Al Mutsanna bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia
berkata: Al Hamani menceritakan kepada kami, ia berkata:

kttab Zad Al Masir (4/348), dan Al Baghawi dalam kitab Ma'alim At-Tanzil (3-
36e).

szrfbnu Abi Hatim menyebutkan dalam tafsirnya On237), Al Mawardi
menyebutkan dalam kitab An-Nukat wa Al 'Uyun (31124),Ibnu Al Jauzi dalam
kitab Zad Al Masir (4/348), dan Al Baghawi dalam kitab Ma'alim At-Taruil
(3t36e).

'2 lbidw lbid

-

I rrv l-
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Syuraik menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abu
Ahwash, dari Abdullah, tentang firman Allah, e;#-iW
$;fi "Lalu mereka menutupkan tangannya ke mulutnya,"

ia berkata, "Mereka menggigit ujung jari-jari mereka."824

20660. Muhammad bin Al Mutsanna bin Ibrahim menceritakan

kepada kami, ia berkata: Mtrhammad bin Ja'far menceritakan

kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami

dari Abu Ishaq, dari Hubairah, dari Abdullah, ia berkata,

tentang ayat ini, 4;* e fi-fi f;;; "Latu meretra

menutupkan tangannya l@ mulutnya," ia berkata, "Dia
meletakkan jarinya di mulut."82s

20661. Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Qathn menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah

menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Hubairatr,

dari Abdullah, tentang firman Allatr, $;fr e 4-i W
"Lalu mereka menutupkan tangannya kc mulutnya. " Syu'batr

meletakkan ujung jari-jarinya yang kiri ke dalam

mulutnya.825

20662. Hasan menceritakan kepada karni, ia berkata: Yatrya bin
Abbad menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'batr

menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Hubairatr,

dari Abdullalr, tentang firman Allah, $;fr O fi.fi W
"Lalu mereka menutupkan tanganrrya le mulutnya," ia

berkata, "Seperti ini." Ia memasukkan jari-jarinya ke dalam

mulut.827

"o lbid.

'zs lbid.

'* Ibid.
t27 lbid.
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20663. Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Affan

menceritakan kepada kami, ia berkata: syu'batr menceritakan

kepada kami, Abu Ishaq berkata dari Hubairah, dari

Abdullatr, tentang firman Allah, 46C;i2$Y;'J1 "tatu

mereka rnenutuplan tangannya l(e mulutnya'' Abu Ali

berkata *Affan memperlihatkan kepada kami cara ia

memasukkan ujung-ujung jarinya, yaitu dengan telapak

mengembang ke dalam mulutnya." Ia mengatakan bahwa

Syu'batr memperlihatkan cara demikian kepadanya'82t

206@. Atrmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan dan Isra'il

menceritakan kepada kalrri dari Abu Ishaq, dari Abu Ahwash,

dari Abdullatr, tentang firman Allah, ;4';3 e ;4i 't:j
"Lalu mereka menutupkan tangannya l@ mulufitya"' ia

berkata "Mereka menggrgt jari-jari mereka'"

Suffan berkata, "Mereka menggigit dengan kesal'"82e

20665. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Tj;td

berkomentar, tentang firman Allah, $;fr O fr-il f;;j,
Lalu ia membaca ayat, W A b.{'(J,;r '$1; i}; "Merelra

menggigit uiung iari lantaran maroh bercampur benci

terhadap kamu." (Qs. Aali 'Imraan [3]: ll9) Ia berkata,

"Inilah maksud firman Allah, 4;^ C 4-i W ' lu

kemudian berkata, "Mereka memasukkan jari-jari ke mulut

trt fbnu Abi Hatim menyebutkan dalam tafsimya (7D237), dan Al Mawardi

menyebutkan dalam kitab An-Nukat wa Al'Uyun (31 124)'
ezs 6i4
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mereka." Ia menambahkan, "Apabila seseorang kesal, maka

ia menggigit jarinya." 830

Ulama lain berpendapat bahwa maknanya adalah, ketika

mereka mendengar Kitab Allah, mereka kagum kepadanya. Mereka

memasukkan tangan ke mulut, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat

berikut ini:

20666. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubai menceritakan

kepadaku dari ayahnyq dari Ibnu Abbas, tentang firman

Allah, $;fr C 4-i W "Lalu merelm menutupkan

tangannya l@ mulutnyo," ia berkata, "Ketika mereka

mendengar Kitab Allah, mereka kagum kepadanya, lalu

mereka menarik tangan mereka ke mulut." 831

Ulama lain berpendapat batrwa makna lafazh ini adalah,

mereka mendustakan para rasul itu dengan tangan-tangan mereka.

Sebagaimana dij elaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

20667. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid.

Harits menceritakan kepada kami, ia berkata: Hasan

menceritakan kepada kami, ia berkata: Waraqa menceritakan

kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang

830 lbnu Abi Hatim menyebutkan dalam tafsirnya (712237),Ibnu Al Jauzi dalam
kitab Zad Al Masir (41348),Ibnu 'Athiyyah dalam kitab Al Muharrar Al Wajiz
(3t326).

8t' Al Mawardi menyebutkan dalam kitab An-Nukat wa Al 'Uyun (3/124),Ibnu Al
Jauzi dalam kitab Zad Al Masir (41348), Al Baghawi dalam kitab Ma'alim At
Tarail(31369).
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firman Allah, $;fr e ;i|i W "Latu mereka

menutupkan tongannya ke mulutnya," ia berkat4 "Mereka

menolak ucapan para rasul ifu dan mendustakan mereka."832

20668. Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syababatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Waraqa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

dengan redaksi yang semisalnya.t33

20669. Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Hasan

menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid,

tentang pendapat yang sarna.t3o

20670. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman Allah, {niv
$i'1e;il$Y;;*r{\ril:"3"Rasut-rasutmerekaitu
datang kcpada mereka dengan memban,a keterangan-

keterangan yang nyata, lalu mereka menutupkan tangannya

kc mulutnya, " ia berkata, "Kanm itu mendustakan rasul-rasul

mereka, menolak penjelasan-penjelasan yang dibawa kepada

mereka, dan menolak mereka dengan mulut-mulut mereka.

Mereka berkate y.; At6ii ti, {, d 66 'Dan

sesungguhnya kami benar-benar dalam kcragu-raguan yang

832 Mu;atrid menyebutkannya dalam tafsirnya (hal. 410), Al Mawardi menyebutkan
dalam kitab An-Nukat wa Al 'Uyun (31125),Ibnu Al Jauzi dalam kitolb Zad Al
Masir (41349), Al Baghawi dalam kitab Ma'alim At-Tanzil (3-369).

E33 lbid
t31 Ibid
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menggelisahkan terhadap apa yang kamu aiak komi

fuPadanYa''"83s

20671. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Mu'ammir, dari Qatadatr, tentang firman Allah, W
4';fi e fr-i "Lalu mereka menutupkan tangannya kc

mulufirya," ia berkata" "Mereka menolak apa yang dibawa

oleh para rasul ifu."836

Abu Ja'far berkata: Seolatr-olah Mujatrid mengaratrkan

firman Allah, 4ii e ;a3-i Y;j "Lalu mereka menutupkan

tangannya kc mulutnya, " kepada makna, mereka menolak pertolongan

Allah, seandainya mereka menerimanya, maka itu menjadi anugeratr

dan nikmat bagi mereka.

Mujatrid juga mengarahkan finnan Allah, ;eti O "K,

mulutnya," kepada makna, dengan mulut-mulut mereka. Maksudnya

dengan lidatr mereka. Dan Ia menyebutkan sebuah rurgkapan sebagian

masyarakat Arab: Fir, Xl' ',:tJEil yang secara harfiah berarti "semoga

Altah memasulckanmu kc surga," tetapi maksudnya adalah ke dalam

surga.

Mujatrid lalu melanjutkan bait syair berikut ini:

J;f'd *'* d.r, #r, W * W |J:.,i:,

"Aht mencintai anakperempuanht dari Laqith.

Tetapi aht tidak mencintai anak per empuanht dari labilahht- " I 3 7

83t lbid
"t lbnu Al Jauzi menyebutkannya dalam Y,ttab ZadAl Masir (41349).

'3' Bait syair ini terdapat dalam kitab Ma'ani Al Qur'an karya AI Fana' (2170), dan

kitab Al-Lisan entri I . Riwayat yang ada dalam kitab Al-Lisan adalah:
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Ulama lain berpendapat batrwa maksud lafazh ini adalah,

mereka meletakkan tangan-tangan mereka di mulut para rasul untuk

menolak ucapan mereka dan mendustakan mereka.

Ulama lain berpendapat batrwa lafazh ini adalah sebuatr

perumpamaan yang maksudnya adalah, mereka enggan menerima

kebenaran, tidak mengimaninya, dan tidak tunduk kepadanya.

Seseorang yang tidak mau menjawab itu dalam ungkapan Arab

dikatakan: * A i:ri-\3 "Ia mengembalikan/meletakkan tangannya ke

mulutnya". Sebagian dari mereka mengatakan bahwa ungkapan 
"*.. . t.. e,i -. -. ' t

*t A a:i- 

"j 
*6 ,J tl)ti artiny4 aku berbicara kepada fulan tentang

suatu keperluan, namun ia tidak menjawab.

Abu Ja'far berkata: Ini juga pendapat yang tidak beralasan,

karena Allah telatr memberitahukan tentang mereka, batrwa mereka

berkata, "Kami kufur kepada apa yang diutuskan kepada kalian." Jadi,

mereka.telah menjawab dengan mendustakan.

Abu Ja'far berkata: Menurutku, pendapat yang paling

mendekati kebenaran tentang penalorilan ayat ini adalatr pendapat

yang kami sebutkan dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa mereka

menutupkan tangan mereka ke mulut, lalu menggigitnya karena kesal

dan marah kepada para rasul, sebagaimana gambaran Allah tentang

saudara-saudara mereka dari golongan munafik dalam firman-Nya,

W i, 'Ulllt '59 ltlr 'tftt l<r13 " Dan apabila mereka menyendiri,

merelra menggigit ujung jari lantaran marah bercampur benci

terhadap knmu. " (Qs. Aali 'Imraan [3]: 119)

Inilatr penjelasan dan makna yang dapat dipahami dari

ungkapan menutupkan tangan ke mulut.

Vv#c*i*ttt+')l'ri,.* cq';;*t
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Firman Allah, a1 ,],uig(64ij1j "s"ungguhnva pami

menginglrari apa yang lcamu disuruh menyampaikannya (lrepada

ftami)." Mereka berkata kepada para rasul merek4 "Sesr.yrgguhnya

kami menolak apa yang kamu disunrh menyampaikannya kepada

kami, yaitu ajakan meninggalkan berhala. Sesungguhnya kami benar-

benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap kebenaran

tauhid yang kau serukan kepada kami."

Lafazh V) berarti yang memunculkan keraguan dan

kecurigaan terhadipnya. Kalimat ,1ilr ' )l artinya laki-laki itu

mendatangkan keraguan 
C.nC

:;i-{iq";;i$ o. tgi *6 3rt ;rt,6 AU' a\3

i4flc"# J # 5t i4S$i'&,f' & H
Wr. Xa- <,(t% 613# S'oAi tArf; $ fr'

-#igl"cfr
'Bqlcataras1,tl.rasttlm(|t:el/@,r'Nal<nhadal<nagu'tagtum
tcrhadap Allah, P encipta larrsrt dfrn bwni? Dia menyet1a

tffiw un/l,tk mertbqi urJpmm kcpadamt ilmi ilosa'

dosanru dmt menartgguhl<srl (sil,saarirrru smtpai m.asd yar.g

ditcntul<mt?'Mqel<abqlcata"'KanutAdaklainlwtyalah
rnarutsia sepertit<fini iuga. Kmrru menghandaki unj.tk

mmglwlmrg.halartgi (merrtebll.Jrorn) l'|l;rffJi dmi ap a y arJg

selalu disertah nenek mcryoltJgl'fini,l<mena iat
dntmglranlah l<cpada lffir.,i bukti yarrg rtyata' .'

(Qs. Ibraahiim [14]: 10)
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Tatwil firman Allah: ,tii:itiS6 3rt ;i ,6 ;i3tt 55
\LrlG"J,4 "fi 6I'H;.tj'd-'5 * ;4 jrfi-{;x.",r;'ir'

# ;ut"Gjy gst; 1;- 5*3 6rl# J i,j+j 6rTi. $ 5
@ (Berkata rasul-rasul mereka, "Apakah ada keragu-raguan

terhadap Allah, Pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu

untuk memberi ampunan kepadamu dari dosa-dosamu dan

menangguhkan [siksaanJmu sampai mosa yang ditentuhan?"

Mereka berhata, "Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami

juga Kamu menghendaki untuk menghalang-halangi

[membelokkanJ kami dari apa yang selalu disembah nenek moyang

kami, harena itu datangkanlah kepoda kami bukti yang nyatau)

Abu Ja'far berkata: Allah ta'ala berfirman, "Para rasul yang

diutus kepada umat-umat itu berkata kepada mereka, 'Apakatr ada

keraguan terhadap Allah, bahwa Dia berhak atas uluhiyyaft dan ibadatr

kalian, bukan selain-Nya'?"

Firman Atlah, '€t$ 9ii3i;6"Pencipta langit dan bumi,"

dia mengatakan, "Pencipta langit dan bumi.'

Firman Allah, '&,* g H;r\.i{iX- " Dia menyeru kamu

untuk memberi ampunan kepadamu dari dosa-dosamu," dia

mengatakan: Dia menyeru kamu untuk mengesakan-Nya dan menaati-

Nya. Dia mengatakan: '&,yt n H ;iA- "(Jntuk memberi

ampunan lrepadamu dari dosa-dosamu" agar Allah menutupi sebagian

dosa kalian dengan memaafl<annya, sehingga tidak memberi

balasannya kepada kalian.

Firman Allah, 'H;.fi "Dan menangguhkon

(siluaan)mu." Dia mengatakan: Allatr menunda batas waktu bagi

kalian, yaitu tidak menjatuhkan sanksi dalam waktu dekat hingga

kalian binasa, melainkan menangguhkan kalian hingga waktu yang
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telah ditetapkan-Nya di dalam Lautr Matrfuztr, dan itulah batas waknr

yang telatr ditetapkan'Nya untuk kalian. Oleh karena itu, umat-umat

tersebut berkata: 5 ot-"Kamu tidak lain" Wahai kaum. tjft-Ti $t
"Hanyalah manusia seperti kami iuga" kalian hanyalah manusia

seperti kami dari segi benhrk dan rup4 dan kalian bukan malaikat.

Maksud ucapan kalian kepada kami adalah '.rJ- <rg(5 6t!# ;J

ffW "(Jntuk menghalang-halangi [membelokttanJ kami dari apa

yang selalu disembah nenek moyang kami," Dia mengatakan:

Menghalangi kami dari apa-apa yang disembatr oleh bapak-bapak

kami. Maksudnya, kalian ingin menjauhkan kami dengan ucapan

kalian dari menyembatr berhala yang disembah bapak-bapak kami.

-# {91E,3U "Karena itu datangkanlah kzpada lami buhi yang

nyata." Dia mengatakan: Mereka berkata, "Datangkanlatr kepada

kami argumen untuk membuktikan hakikat dan kebenzran ucapan

kalian tersebut, sehingga kami tatru batrwa ucapan kalian itu benar."

ooo

i i9 L.;-';irt "S.Sj Hr$\i tii bI- e3Ji, # AE'

:f'7 +,y,J I *U", &U J$ 6ft 
' 

lr rQ btz;-
€,ilidrHHg

" Rasttl-r arul rnq ela bqktu lnp ada mq el<ar' I<fi ni tidak
lainhmyalah marnuia sepertil<mmt, al<mr tetnpi y'Jlah

membqi l<arunia lnpodo siapa yar'lg Dia l<ehendaki di
arJtara harrba-ha'nrrbc-Nya. Don fidak pdtttt bagi lantrri

mendatfi Wllulr.flf,tttbuktilnpadaloolnuumelainlcmtilengan
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izbl Nlah. D an hmy a lnpodo y'Jlah sai dlah hmdalcrry a

ofi mg-orarrgrrntlminbqtlllwalral.o

(Qs. Ibraahiim [4]: 11)

Taknil firman Allah: Pir5lt#o$i3'yt;ii1t
:f t'ite'.u!tqlJ,,&*iio1$6ft 3luqr.'rcin'&'L3-':i"5.!i
@ OU:li HH g (Rosul-rasul mereha berkata kepado

mere*a, "Karni tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, akan

tetapi Allah memberi karunia hepada siapa yang Dia kehendahi di

antara hamba-hamba-Nya Dan tidak patut bagi kami

mendutangkan suatu bukti kepada kamu melainhan dengan izin

Allah. Dan hanya kepada Allah sajalah hendahnya orangarang

muhmin bertawakal.')

Abu Ja'far berkata: Rasul-rasul yang diutus kepada umat-

umat itu berkata, ?8 j$Stii q "Kami tidak lain harryalah

manusia seperti kamu." Kalian benar saat berkatu, (J|fi.$ jA lrt-

"Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti lami juga. " Memang,

kami hanyalatr manusia dan anak Adam adalah manusia seperti kalian.

lrr(+ bfqn iF'i#-'i{"i#i "Akon tetapi Allah memberi karunia

kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. " Dia

mengatakan: Allah memberikan kelebihan kepada hamba-hamba-Nya

yang dikehendaki-Nya. Allah memberinya hidayatr dan taufik kepada

kebenaran, dan memberinya keutamaan di atas banyak makhluk-Nya.

#tl1 &V J t3 6( Y't "Dan tidak patut bagi trami

mendatanglran suatu bulai kepada kamu melainkan dengan izin

Allah." Dia mengatakan: Kami tidak pantas mendatangkan argumen

dan hujjatr tentang apa yang kami serukan kepada kalian, ,it19$$
"Melainlran dengan izin Allah." Dia mengatakan: Kecuali dengan



TfistrAl;hXlrr.bali

perintah Allah kepada kami. <rfr$ ,HH, fi :9t "Dan hanva

lupada Altah sajalah hendalmya orang-orang mulonin bertawakal."

Dia mengatakan: Hendaknya orang yang beriman kepada-Nya dan

menaati-Nya itu tawakkal dan percaya kepada-Nya, dan sesungguhnya

kami percaya dan tawakal kepada-Nya.

20672. Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepadaku 
'dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid,

tentang firman Allah, -# iU.Jl" 6U "Karena itu

datangkanlah kepada kami bubi yang nyata," ia berkata,

"Maksudnya adalah argumen dan keterangan." Tentang

firman Allah, 'tL7.i34',J'54 
{l1"Yang Atlah sendiri tidak

menurunkan keterangan tentang itu. " Ia berkata,

"Maksudnya adalatr penjelasan dan argum"'r.::E38

ooo

u ip €;r,rt w 6, $ 33j ifr l&'Ju;i $lvt r,

@'bg,i:s,f;r:S ;"1 :fi"e;r;r;
"Menga1a Kami dnak al<frr. be*aw al<al lnpodo Nlah

padahal Dia telah rnernmiukl<m ialanlnpadalorni, dort

l<affri wngguh- zungguh al<arJ bqsabm tsrhadf,p garrgguan

ganggu*n yarrg lwu lakul<frn lnpad" l,aff.i. Dan hanya
lnpodo Allah saja orurrg:otar.g yangbqtawal<al iat

bqsqah diri,'
(Qs. Ibraahiim U4l: 12)

83t Lihat Al Qurthubi dalam kitab Al Jami' li Ahkam Al Qur'an (91347), dan Asy-
Syaukani dalam kitab Fath Al Qadir (hal.60l).
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r alrwil rirm an All ah : ily, tl'S i3i ;i S"jU$ $1-(J ft
@ 'b;K.fi ,f;:;' ,il:bt'efi;t;T; {" 6,*{ (Mengapa Kami tidah

akan bertawakal kepada Atlah padahal Dia telah menuniukkan

jalan kepada kami, dan kami sungguh-sungguh akan bersabar

terhadap gangguan-gangguan yang kamu lakukan kepada kaml

Dan hanya hepada Allah saia orang-orang yang bertawakal itu

berserah diri)

Abu Ja.far berkata: Allah berfirman memberitahukan ucapan

para rasul itu kepada umat-umatnya, $ e j!;i $1 t! ft
"Mengapa Kami tidak akan berta'n'akal kepada Allah. " Kami percaya

kepada-Nya,"pengayoman-Nya, dan pembelaan-Nya terhadap kami

dari kalian YV: \1,'S r3, "Padahal Dia telah menunjulckan ialan

lrepada kami." Dia mengatakan: Allah telah membuka mata hati kita

untuk melihat jalan keselamatan dan memtedakannya dari adzab-Nya.

Allah lalu menjelaskannya kepada ntu- EiSi:'l.U if'6r*{ "Dan

lrami sungguh-sungguh aftan bersabar terhadap gangguan-gangguan

yang lramu lahiran kepada komi." Kami bersabar di jalan Allah

terhadap perlakuan buruk yang kami terima dari kalian lantaran kami

mengajak kalian untuk memutus hubungan dengan berhala-berhala itu

dan memurnikan ibadah semata-mata kepada Allah. ,f;r:S il :Yt
'b;K.!li ,,Dan hanya kepada Altah saia orang-orang yang bertawakal

itu berserah diri." Dia mengatakan: Hanya kepada Allah hendalatya

orang yang percaya kepada-Nya bertawakal. Adapun orang yang

kufur kepada-Nya, maka penolongnya adalatr syetan.

@o@
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# 3g' 6fi 4L'#-AS"C g'n C:*i
"orang.orartgkf,firberl<fitnlnpodatdstl.rctntlmer:el<n,

'Kand stngguh'sznguh al<frn mmgusit l<ffiu dmi negui

l<fini atau lwru l,elrtati lnpada dgbrna l@rfri' . Mal@

Tuhmt mewalryul<ml'cpada muela, 'Kani pdstt dl<f,rt

mqnbbusal<mt ofimg.orafrg yd,ttg zhallrn i,/lt. Dmt Karr|'j

paxi dt&rJ menenpatl<mtl<mw di negeri-flegen iat sendah

mqela. Yang dernikim itu (adf,lah mtu'k) onmg'otcmg

yong takut (at<an matghadap) l<ehaditot.I<u dntl ydrrg

takut l<eP adt rneanvttJ'K7t 
"'

(Qs. Ibraahiim [14]: L3'l4l

Talrwil fiman Allah: 'ip4;5 i-1\3G'3-

@ a+Si ";<rfl #3 r4{'*5s-c+'t 6'fr 1-c$
6 r;, & 

"9 
Zs' |;t iiii'e#'e,?fi {{'s ?'5; (orang-

orang kaJir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami sungguh-

sungguh akan mengusir hamu dari negeri kami atau kamu kembali

kepada agama kaml' Maka Tuhan mewahyukan kepada mereka,

,,Kami posti akan tnembinasakan orang'orang yang zhalim itu Dan

Kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu sesudah

mereku Yang demikian itu [adalah untukJ orang-orang yang takut

[akan menghadapJ ke hadirat-Ku dan yang takut kepada ancaman-

Ku")

@
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Abu Ja'far berkata: Allatr ta'ala berfirman, "Orang-orang

yang kufur kepada Allah itu berkata kepada rasul-rasul yang diutus

kepada mereka ketika mengajak mereka urtuk mengesakan Allah,

memurnikan ibadah kepada-Nya, dan meninggalkan penyembatran

tuhan-tuhan dan berhala-berhala, -L-i i HL4S "Kami

sungguh-sungguh akan mengusir kamu dari negeri kami. " Maksudnya

adalatr, min bilaadinaa.fanadrudahtm (dari Negara kami maka kami

akan mengusir kalian) 
-ft{rO<;';3 

J "Atou kamu kcmbali kcpada

agama kami." Maksudnya adalah, kecuali kalian kembali kepada

agama yang kami peluk dari penyembahan terhadap berhala-berhala.

Dalam firman Allah, <jt;S terdapat partikel lam yangmemiliki arti

syarat, seolah-olah ia menjadi jawaban bagi sumpah sebelumnya.

Makna kalimat tersebut adalatr, kami pasti akan mengusir

kalian dari negeri kami, kecuali kalian kembali kepada agama kami.

Jadi, makna partikel if adalatr kecuali atau hingg4 seperti kalimat

A F iii!|P\' "aku pasti memukulmu, kecuali kamu mengaku

kepadaku". Di antara orang-orang Arab ada yang menjadikan kata

sesudalr if di t"*p"t semacam ini sebagai 'athafkatasebelumnya. Jika

kata sebelumnya dibaca jazm, maka mereka membacanya jazm. Jika
nashab, maka mereka membacanya nashab. Juga ada partikel j, maka

mereka menambahinya partikel j . Karena partikel if aaam kalimat
tersebut adalatr partikel nasaq (penyelaras). Di antara mereka ada

yang membaca nashab kata sesudah 3( aaam kondisi apa pun, agar

dengan hukum bacaan ini diketatrui batrwa lafaz/r. sesudatr if terputus

dari lafazh sebelumnya. Sebagaimana syair Imra'ul Qais berikut ini:

rFh)pury J Af,
r)$tr',rF\f t*

Lr!,'q'r:$ rsliA ri,2 ,&
VJt :l:, zgJI Y r{',.ri-X
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"Salabatfo menangis melihot gerbang Roma'

Dia Yakin kami menemui kaisar'

Kukatakan kepadanya, 'Jangan matamu menangis

Kami hanya mencari lcuala, kecuali kami mati dan itu

dimengerti' . "839

Kalimat (56 orlt dibaca nashab (fathah), adakalanya kata

iS:# dibaca rafa' (dhammah), karena maksudnya adalah, kecuali

kami mati, atau samPai kami mati.

"Aht tidak bisa berhenti mencintairrya'

Sampoi cinta berbuat lain kcpadaht' "840

Firman-nya, <r+;iei "$# #S fit G!6 "Matra ruhan

mewahyuknn kepada mereka, 'Kami pasti alran membinasaftan orang'

orang yang zhalim itu'. " Makzudnya, orang-orang yang menzhalimi

diri mereka sendiri, sehingga mereka sama dengan mendatangkan

sanksi Allah pada diri mereka lantaran kekafiran mereka. Boleh juga

dikatakan bahwa maksudnya adalatr orang-orang yang zhalimi karena

ibadah mereka kepada yang tidak boleh disembatr, berhala-berhala

dan Tuhan selain Allah, sehingga mereka meletakkan ibadAh bukan

padatempatnya. Oleh karena itu, mereka disebut zhalim.

t3e Dua bait syair ini ter4apat dalam kiab Ad-Diwan (hal. 95) dari sebuah kasidatt

dengan judul Kazi Mengeio Kaisar. Ia mengisatrkan pcnuturnya ketika

merrghaaap Kaisar untgk meminta tolong menghadapi Bani Asad. Juga terdapa

dalam kitab Ma'ani Al Qtr'utQn0'71\* Bait Syair ini karya Laila Majnun (Qais bin Mullawih) dalam kitab Ad-Diwan

(hal. ls4)
Ada yang mengatakm bdrwa bait ini milik Al Ahwash sebagaimana terdapA

Mlarrt Ma' ani Al Qt'ot Ql7 l)

e q$ *,t Ut'#]rl # w:'; r Gi:;'#l t
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Firman-Ny u, 'efi'c ,?ffli i?t?lli "Dan Kami pasti

alran menempatkan kamu di negeri-negeri itu sesudah mereka." ki
adalah janji Allah untuk menolong nabi-nabi-Nya dalam menghadapi

orang-orang kafir di antara kaumnya. Maksud firman Allah ini adalah,

ketika umat-umat para rasul itu bersikeras pada kekufuran dan

mengancam unfuk mencelakai rasul-rasul mereka, Allah pun

mewahyrkan kepada mereka untuk membinasakan umat-umat yang

mengingkari mereka dan menjanjikan pertolongan kepada mereka.

Semua itu merupakan ancaman dari Allah kepada orang-orang

musyrik dari kaum Nabi Muhammad atas kekufuran mereka kepada-

Nya dan kekurangajaran mereka terhadap Nabi-Nya. Selain itu, ini
juga peneguhan bagi Muhammad SAW dan perintah kepada beliau

untuk sabar terhadap perlakuan buruk yang diterima dari kaumnya

yang musyrik, sebagaimana para rasul Uul 'Azmi sebelumnya

bersabar. Allah juga hendak memberitatru beliau batrwa ujung dari

sepakteijang orang yang kafir kepadanya adalah kebinasaan, dan

ending bagi beliau adatah kemenangan atas mereka 6-5j;iib
?W nli)L "S"bogoi sunah Altah yang berlalat atas orang-orang

yang telah terdahulu sebelum (mu)." (Qs. Al l$z,aab [33]: 62)

20673. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadah, tentang firman Allah, 'q ,/t\i'$l:*S;
"Cg oDan Kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-

negeri itu sesudah mereka. " Ia berkat4 "Maksudnya adalah,

Allah menjanjikan mereka kemenangan di dunia dan surga di

akhirat."84l

er lbnu Abi Hatim menyebutkan dalam tafsirnya (2D237).
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Fftnrm-Nya, )4366$4€ 'fl-$' "Yang demikian itu
(adolahiCI**k) or,sng-orangyung taW (a*an menghadq) ke lndirat-
Ku &r yarg tahut 'kepada ancatnan-Ku. " Alleh ta'ola betrfirman,

"Demikianlah perbuatan-Ku terhadap orang yang takut saat

nrenghadap ke hadirat-Ku di depanlcq talnrt ancamanku sehingga ia

Makwa kepada-Ku dengan menaati-Ku dan menjauhi rnurka-Ku.

Aku akan rnenolongnya dari perlakuan jatrat musuh-musuh-Ku, dan

Aku akan membinasakan musuhnya serta merendatrkanny4 dan

mewariskan kepadanya bumi dan pemukiman kaumnya."

Firman Allah, 6F 4g'tA "@dalah untuk) orang-or(mg

yang tahtt (akan menghadap) kc hadirat-Ku" Maknanya seperti yang

aku katakan, yaitu, bagi orang yang takut saat berdiri di hadapan-Ku,

saat Aku melaksanakan hisab di sana. Sebagaimana firman-Nya,

@ 5i.# '&t'&+'blg, "Kamu (menggonti) rezeki (yans Altah

berikan) dengan mendustakan (Allalr). " (Qs. Al Waaqi'ah [56J: 82)

Maknaya adalatr, kalian menganggap rezeki-Ku kepada lcalian berupa

pendustaan kalian kepada-Ku. Hal ihr karena orang Arab biasa

menyandarkan perbuatan mereka kepada diri mereka dan kepada

objeknya, seperti kalimat, !9'8;t $*.'-'ri li *aku senang

karena melihatnu".

CCO

oD ut ms ellr- nenwlwn rrannenmngon ( atrc musuh-rnusnh
nrrrek a) dm binasrllah sffyuo orarlg torrJg Er,dalrll

sew erumg. tu,enrmg lagi ticr:as kryh.'
(Qs. Ibraahiim [14]: 15)
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Takwil firman Auah: @*+:Ue+'lUaq'W:13
@an mereka memohon hemenangan [atas musuh-mrnuh merekaJ

dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi

keros kepala)

Abu Ja'far berkata: Allatr ta'ala berfirman, "Para rasul itu

meminta keputusan terhadap kaumnyal Maksudnya, mereka meminta

kemenangan kaumnya. ,$:.Q'ir>a$ "Ddn binasalah semua

orang yang berlalu sewenang-wenang lagi kcras kepalo." Dia

mengataka: Binasalatr setiap orang yang menyombongkan diri,

zhalim, dan enggan mengakui keesaan Allah dan memurnikan ibadah

kepada-Nya.

Kata W,'JiG, dan'slb memiliki arti yang sama, dan kata

)l4terambil i^t^,12ipr1 , al2l};tl , ei-ri*r1 , i--*, ,fr. :*'$.*'
Pendapat ini kami katakan sejalan dengan apa yang dikatakan

ahli tal$iil. Mereka yang berpendapat demikian adalah sebagai

berikut:

20674. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Harits menceritakan kepada

kami, ia berkata: Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Waraqa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi

Najih, dari Mujatrid, tentang firman Allah, 'Wil| "Dan

mereka memohon kemenangan," ia berkata, "Semua rasul

meminta kemenangan." )*+, "Lagi kcras kepala" ia berkata,

e2 Lihat entri;r dalam kitab Lisan At 'Arab.
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"Maksudnya adalah orang yang menentang kebenaran dan

menjauhinYu ' 843

20675. Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syababatr menceritakan kepada kami, ia berkata: waraqa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, dengan redaksi yang semisalnya.w

20676. Al Mutsanna bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syibl menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi

Najih, dari Mujatrid. Harits menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullah menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih,

dari Mujatrid, tentang firman Allah, l#tli "Dan merelca

memohon kcmenangan," ia berkata, "Setiap rasul meminta

kemenangan.- --;i )\43Uaq "Dan binasalah semua

orang yang berlaht sewenang'wenang lagi kcras kcpala," ia

berkata, "Maksudnya adalatr, oftIng yang menentang

kebenaran adalatr orang yang menj auhinya."84s

20677. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid,

dengan redaksi yang semisalnya.e6

843 Mujahid menyebutkannya dalam tafsirnya (hal' 410), Ibnu Abi Hatim

menyebu&an dalam tafsimya (7D238),Ibnu Al Jauzi dalam kitab Zad Al Masir
(41351),dan Al Baghawi dalam kitab Ma'alim At-Taruil (31370)-

* Ibtd.

'ot lbid.w lbtd.
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20678. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sa'id

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ubai menceritakan

kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ubai menceritakan kepadaku dari ayalurya, dari Ibnu

Abbas, tentang firman Allah, #:.4ilUa6'ffij
nDan mereka memohon kemenangan (atas musuh-musuh

;; mereka) dan binasalah semua orang yang berlaht sewenang-

., wenang lagi kcras kepala, " ia berkata,"Pata rasul dan orang-

orang mukmin ditindas oleh kaum mereka, ditekan,

didustakan, dan diajak untuk kembali kepada agama mereka.

Karena itu, Allah mencegah rasul-Nya dan orang-orang

mukmin untuk kembali kepada kekufuran. Allah

memerintahkan mereka untuk tawakal kepada-Nya dan

meminta kemenangan atas orang-orang yang sewenang-

wenang itu, serta berjanji kepada mereka untuk menjadikan

mereka (kaum muslimin) penguasa di bumi sesudatr mereka.

Jadi, Allatr melaksanakan janji-Nya, dan mereka meminta

kemenangan sebagaimana yang diperintahkan, ':f: lq
)j )4; 'Dan binasalah semua orang yang berlalat

sewenang-wenang lagi keras kepala'. "847

20679. Al Mutsanna bin Ibratrim menceritakan kepada kami, ia
berkata: Al Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abu Uwanah menceritakan kepada kami dari

Mughirah, dari Ibrahim, tentang firman Allah, 'lU l(t

e7 Al Mawardi menyebutkan dalam kitab An-Nukat wa Al 'Uyun (3/127),Ibnu Al
Jauzi dalam kitab Zad Al Masir (41351) secara ringkas, dan Al Baghawi dalam
kitab Ma'alim At-Taruil (3/370).
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# lG "Dan binasalah semua orang yang berlaht

sewenang-wenang lagr kcras kepala," ia berkatao

"Maksudnya adalatr orang yang menyimpang dari jalan yang

benar."t48

20680. Al Mutsanna bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muththarif menceritakan kepada kami dari Bisyr, dari

Husyaim, dari Mughirah, dari Simak, dari Ibrahim, tentang

firman Allah, )i*t4'::>+q "Dan binasalah semua

orang yang berlaht sewenang'wenang lagi keras kepala," ia

berkatao "Maksudnya adalatr, orang yang menyingkir dari

kebenaran."849

20681. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadatr, tentang finnan Allah, 'WJ5V "Dan mereka

memohon kemenangan," ia berkat4 "Para rasul itu meminta

kemenangan atas kaum-kaum mereka )' $:.4'9lSt
"Dan binasalah semua orang yang berlaht sewenong-

wenang lagi kcras kepala," ia berkata "Kalimat 4t ]g.tt
berarti orang yang menolak mengucapkan'tiada tuhan selain

Allah'.'Eso

20682. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada karni, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

Eat As-Suyuthi menyebutkannya dalam kitab Ad-Durr Al Mantsur (5/14)' dan

menisbatkannya kepada Ibnu Jarir.*' Ibid.
t,o fbnu Abi Hatim menyebutkan dala6 tafsirnya(7D238), Al Baghawi dalam kitab

Ma'alim At-Tarail (31370), Al Qurthubi dalam kitab Al Jami' li Ahksm Al
Qar'an (9/350).
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dari Mu'ammir, dari Qatadah, tentang firman Allah,
i , i ?i.f.bl:Jrb "Dan mereka memohon kcmenangan, " ia berkata,

"Maksudnya adalatr, para rasul itu memohon kemenangan

atas kaumnya."

Tentang firman Allah, )i*:.41':l>+g, "Dan binasalah
semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi kcras
kcpala," ia berkata, "Maksudnya adalatr orang yang

,. menyimpang dari kebenaran, dan berpaling darinya.,,85l

20683. Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abdwrazzaq menceritakan kepada kami, Mu'ammir
menceritakan kepada kami dari eatadatr, tentang makna yang

sama. Di sini ia menambahkan, "Berpaling dan menolak
mengucapkan kalimat 'tiada tuhan selain Allah,."&s2

20684. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu wahb
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zatd
berkomentar, tentang firman Allah, # l4 1> aq
"Dan binasalah semua orong yang berlaht sewenang-
wenang lagi kcras kepala," ia berkat4 ,,Kata liijr berarti
orang yang menjauhi kebenaran. pepatatr Arab berbunyi ?
i-Pt * tX,f/J' 4, Jrli ,s"Uu*t-buruk orans yans

keras kepala adalah yang keluar dari jala11,.',8s3

20685-'Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu wahb
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zatd
berkomentar, tentang firman Allah, 'JL ig_,'ffifj

E5r Abdurrazzaq menyebutkannya dalarn tafsirnya eD43),Al Baghawi dalam kitab
Ma'alim At-Tanzil (3/270),Ibnu Al Jauzi dalam kitab Zad Ar Masir (4/3sl), dan
Ibnu'Athiyyah dalam kitab Al Muharrar Al Wajiz (3/330).

ssz lbid.
85' Al qurttrubi dalam kitab Al Jami, ti Ahkam Al eur'an(g/34g,350).
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# l4 "Dan mereka memohon kemenangan, dan

binasalah semua orang yang berlaht sewenang-wenang lagi

kcras kepata." Ia berkata, "Kata ]$rjr Ueratti orang yang

memaksakan kehendak. "85a

Ibnu Zaid berkomentar secara berbeda dari pendapat mereka

tentang makna firman Allah, '#tl| "Dan mereka memohon

kemenangan," Ia berkat4 "Yang meminta keputusan adalah umat-

umat para rasul, lalu permintaan mereka dikabulkan."

20686. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zatd

berkomentar, tentang firman Allah, 'ffii "Dan mereka

memohon kcmenangan," ia berkata, "Mereka meminta

keputusan dengan datangnya bencana. Mereka berkata, 'Ya
Allah, jika yang dibawa oleh Muhammad ini benar dari sisi-

Mu, maka tunmkanlatr kepada kami hujan batu dari langit,

sebagaimana Engkau menurunkan hujan batu kepada kaum

Luth, atau datangkan kepada kami adzab yang pedih'."

Ia menambahkan, '?ermintaan keputusan mereka adalah

dengan bencana, sebagaimana kaum Hud meminta

kepufusan."

@ a-i+.1iia (3oLtl|Vrbi| 'iMoko datangkantah

adzab yang kamu ancamkan kcpada kami jika lamu termasuk

orang-or ang yang b enar. " (Qs. Al A'raaf [7): 7 0) Ia berkata,

"Permintaan keputusan yang dimaksud adalatr adzab. Kepada

mereka dikatakan batrwa adzab itu memiliki ketentuan

waktunya. Ketika mereka meminta Allah wrtuk menurunkan

s lbid.



adza;b kepada mereka, Allah pun berfimran, 'Kami

menangguhkan mereka hingga hari pandangan menjadi

goncang'. Mereka lalu berkata, 'Kami tidak ingin

ditanggutrkan hingga Hari Kiamat'. 6tGJ+ $ 'Ya Tuhan

lrami, cepatlanlah untuk kami adzab yang diperuntukJmn

bagi kami'. 9V$4i-'J;, 'sebelum hari berhisaD'." (Qs.

Shaad [38]: l6)

Ibnu Zaid lalu membacq 3:J 3;7Jt'4tfu, 6j#:r
ifii|'ji6 "Dan mereka meminta kepadamu supnya segera

drturunlran adzab. Kalau tidaHah karena waldu yang telah

ditetaplran benar-benar telah datang adzab kepada merel(a."

Hingga firman-Nya, @'ot-X 'iK(t'i'\ij # * A
"Dari bou,ah luki mereka dan Allah berkata (kepada

merelra), 'Rasailah (pembalasan dari) apa yang telah lamu
lcerj akan'. " (Qs. Al'Ankabuut [29] : 5 3 -5 5)E55

cco

3\4,_{3Li#_ *4Fn#i'fa'*.bi
-2, ".* i (t gk :b a. L;;1 r4y- 3 fu

"Dihadapannya aih lalranan ilm dia alrerr dibcri
mirtuman ilengan air nanah, iliminurnrrya ah nfrnah itu df,r.

lwnplr dia ddakbisa menelonnya dm datanglah (bahaya)

Surahlhraahiim

855 Al Mawardi menyebutkan dalam kitab An-Nukat wa Al 'Uyun (31126),Ibnu Al
Jauzi dalam V,ttab Zad Al Masir (41351).
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mctut l<epadmya dflri segeno| peniurtt, tetnpi dia tidak iuga
mati; df,n dihadapannya masih ada adzab yoingbqat.'

(Qs. Ibraahiim [14]: 16.L7)

Takwil firman Allah: @ *-4 ,V n &:!j'i* .*.-L e
.i';?, i (t gk ib u- irrt :;!i' i$-"\4-7i "3#-
@ 1, ,iti .i6 (Di hadapannya ado Jahanam don dia akan

diberi minuman dengan air nanah, diminumnya air nanah itu dan

hampir dia tidak biso menelannya dan dotanglah [bohoyoJ maut

kepadanya dari segenap peniuru, tetapi dia tidak iuga mati; dan di

hodaponnya masih ada adzab yang berot)

Abu Ja'far berkata: Firman Allah, .n\t i "Don di

hadapannya" Maksudnya adalah, di hadapan setiap orang yang

sewenang-wenang.

Kata olit pada mulanya berarti di belakang, tetapi di tempat

ini maksudnya adalah, di hadapan. Sama seperti kalimat, u; C'St oy.

,g)j "Kematian ada di depanmu". Juga sama seperti seperti syair

berikut ini:

;3" !t+L'):AU.k Cit'i,r,:+l
"Kouoncam aku di depan boni RiYah

Bohong kau, tanganmu tidak mencopaiht."856

Sebagian atrli natrwu dari Bashratr berkata, "Maksud ayat $
.$1 uaaun, di depannya. Digunalon kata ini karena adzab yang

e Bait syair ini milik Jarir dan terdapar dalam kitab Ad-Diwon (475). Jarir
mengatakannya kepada Fudhalah kaika mengancam hendak membunuhnya.
Bait syair ini juga terdapat adalah kirrib Al tuluhorar Al Wojiz (3/330).



Surrohlbraahiim

diancamkan itu berada di belakangnya. Sarna seperti kalimat Uiie y
'dl.tis "semua ini di bel"kangrnu". Maksudny4 semua ini akan

mendatangimu. Jadi, ia berada di belakang kamu sekarang, karena

kejadian yang kaualarni sekarang ini terjadi sebelum semua ini, dan

semua ini ada di belakangnya. Sebagaimana fimran-Ny; W i:li'o(J
@ (? -# itr LU; "Kareno di hadapan mereko ada seorang raja
yang merampas tiapliap bahtera. " (Qs.Al Kahfi [18]: 79)

Sebagian atrli nahwu Kufah berkata, "Yang pding banyak

terlewati dalam hd ini adalah waktu, karena waktu melewati kamu,

lalu ia berada di belakangmu jika kamu telatr melampauinya. Sama

seperti firman Allah, W ?'.6i(3 "Karena di hadapan mereka ada

seorang raja," sebab mereka melewati raja tersebut sehingga ia berada

di belakang mereka."

Sebagian lain mengatakan bahwa kata, rljttermasuk kata yang

memiliki dua makna kontradiksi, bisa depan dan bisa belakang.tsT

Firman-Nyq ,u-# fiut$$j "Dan dia akan diberi minuman

dengan air nanah. " Maksudnya, ia diberi minum air. Allah kemudian
menjelaskan air apa itu, yaitu air nanatr. oleh karena itu, dari segi

i'rab, kata i-{,e dikembalikan kepada kata *6, karena kata ,ti-;b
merupakan bayan (penjelasan) untuk kata t6. t*o *4 berarti air
nanah dan daratr. Mereka yang berpendapat demikian adalah sebagai

berikut:

20687. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Harits menceritakan kepadaku,

Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Waraqa

t" Lihat kitab Al Bahr Al Muhithkaq,a Abu Hayyan (6t418,41g).
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menceritakan kepada kami' Hasan bin Muhammad

menceritakan kepada kami' ia berkata: Syababatt

menceritakan kepada karni, ia berkata: Waraqa menceritakan

kepada kami dari Ibnu Abu Najih' dari Mujahid' tentang

firman Allah, )-4 rE n "Minttman dengan air nanah"' ia

berkata, 
..Artiriya adalah nanah bercamp,r dar4h.'t58

l54l4.AlMutsannabinlbratrimmenceritakankepadakami,ia
berkata: Abu Hudzaifhtr menceritakan kepada kami, ia

berkata:SyiblmenceritakankepadakamidarilbnuAbi
Najih,dariMujatrid,denganredaksiyangsemisalnya'8se

20688.Bisyrmenceritakankepadakami'iaberkata:Yazid
menceritakankepadakarni,sa.idmenceritakankepadakami

dari Qatadatr, tentang firrran Allah' *4 ,Y n $J$ "Dan

mereka diberi minuman dengan air nanah, " ia berkata, "Kata

*4 berarti apa yang mengalir dari daging dan

kulitnYa."85o

206S9.HasanbinYa}ryamenceritakankepadakarni,iaberkata:
Abdunazzaq menceritakan kepada karni' Mu'ammir

mengabarkankepadakamidariQatadatr,tentangfirman
Allah, )& ,€ n $i$ "Do, mereka diberi minuman

denganairnanah,,,iaberkata,,.Artinyaadalahcairanyang
mengalir antara dagng dan kulitnya'"861

'rt Mujahid menyebutkannya dalam ta&irnya @al' 410)'lbnu {lJ.*'i dalam kitab

Zad At M*t $t;52;: nn" .etUiyy"l dAam titaU Al I'tuhrtr Al Yaib

(3R3t).
u' Ibtd
'' i;; Abi Hatim menyebutkan dalamtafsirnya(7D239.)' -.*r eia-"o"q .d;6;.-rry" ArUnr ufsihya (22n$), dan Ibnu Abi Hatim

&tan tafsirnY t (7 D2l9).

@t
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20690. Al Mutsanna bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Hasyim

menceritakan kepada kami dari sumber riwayatnya, dari Adh-

Dhahhak, tentang firman Allah, )-4 ,V n fii "Dan

merelu diberi minuman dengan air nanah, " ia berkata, "Arti

kata ;-41 adalah cairan yang keluar dari rongga tubuh

orang kafir, yang telah bercampur dengan nanah dan

darah."862

Firman-Nya, Lii;;- "Diminumnya air nanah itu," berarti

yatahassahz (menyesafi i3--i,t-"(4.2 73 "Drn hampir diq tidak

bisa menelannya. " Ia berkata, "Ia nyaris tidak bisa menelannya karena

sangat menjijikkan, tetapi ia tetap menelannya karena amat haus."

Orang Arab biasa menggunakan lafazh 1\U1 ij (t""t'u
harfiah berarti hampir) untuk sesuatu yang telatr dilakukan dan yang

belum dilakukan. Di antara penggunaan untuk sesuatu yang telah

dilakukan adalah ayat ini, karena Allah telah menjadikan air nanah ini

sebagai minuman bagi mereka. Adapun penggunaan lafazh ini untuk

sesuatu yang belum dilakukan itu, seperti firman Allah, J#4'ij$t
Wf<- "Apabila dia mengeluarkan tangannyo, tiadalah dia dapat

melihatnya." (Qs. An-Nuur p$: 40) Jadi, ia tidak melihat

tangannya.

Pendapat yang kami katakan, bahwa makna firman Allah, {j
ilji'U4 "Dan hampir dia tidak bisa menelannya, " adalah, ia

menelannya, adariwayat dari Rasulullatr berikut ini:

8u' Ibnu'Athiyyah dalam kitab Al Muharrar Al llaiiz (3/331).
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20691. Muharnmad bin Al Mutsanna bin Ibrahim menceritakan

kepada kami, ia berkata: Ibratrim bin Abu Ishaq Ath-

Thaliqani menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Mubarak menceritakan kepada katni dari Shafirran bin Amr,

dari Abdultah bin Bisr, dari Abu Umamah, dari Nabi SAW,

tentang firman Allah, LL3i:r.@ *-4 t€ n &33 "Dan

merelra diberi minuman dengan air nanah. Diminumnya air
nanah itu. " Beliau bersabda 'u tF- ;i i'lrj;l gi U.|t' $'f

9;:t "Apabila ia meminumnya, makn minuman tersebut

memutus usus-ususnya hingga kcluar dari duburnya. " Allatr

berfirman, @;:a'gQ;*W "Dan diberi minuman

dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong

ususnya. " (Qs. Muharnmad V7l: 15) Allah juga berfinnan,

',Fl "# ,#K hlj,qv#- og 'Dan iiko mereka

meminta minum, niscaya mereka akan diberi mintpt dengan

air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka.."

(Qs. Al Kahfi [8]:29)t63

20692. Al Mutsanna bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia
berkata: Mu'ammir menceritakan kepada kami, dari Ibnu

Mubarak, ia berkata: Shafirran bin Amr menceritakan kepada

kami dari Ubaidillah bin Bisr, dari Abu Umamah, dari Nabi

SAW, tentang firman Allah, *4 r1n$I$ "Dan mereka

diberi minuman dengan air nanoh." Lalu ia menyebu&an

penjelasan serupa, hanya saja beliau membaca firman Allah,

6 m. Tirmidzi dalam kitab Ganboot Jahouant dari hadits yang panjang (no.
2586), dan Imam Ahmad dalam Mwnad-nya(5D65).
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G iY W " Dan mereka diberi minum air yang sansot

pana&"864

20693. Muhammad bin Khalaf Al Asqalani menceritakan kepada

kami,iaberkata:HaiwahbinSyuraihAlHamshi
menceritakan kepada kami, ia berkata: Baqiyyah

menceritakan kepada kami dari Shafiran bin Amr, ia berkata:

UbaidullahbinBisyrmenceritakankepadakudaliAbu
Umamah,dariNabiSAW,denganredaksiyang
semisalnya.s65

Firman Allah, ".*?6igk|ib a.Lt\r;y-'t "Dan

datanglah (bahaya) *i"i kepadanya dari segenap peniuru' tetapi dia

tidak juga mati." Dia mengatakan: Kematian datang kepadanya dari

ara[ depan dan belakang, dari aratr kiri dan kanan, serta dari setiap

tempat pada tubuhnyu- i,i ; ?6 "Tetapi dia tidak iuga mati'"

Namun, ia tidak juga mat-i karena napasnya tidak keluar sehingga mati

dan tenang. Ia pun tidak hidup karena napasnya menyangkut di

tenggorokan dan tidak kembali ke tempatnya. sebagaimana dijelaskan

dalam riwayat-riwayat berikut ini:

20694. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid'

tentang firman Allah, Lil *\: i3i-l\U273 L#'
',/?, ?(t ;tk',F u " Diminumnya air nanah itu dan

hampir dia tidak bisa menelannya dan datanglah (bahaya)

* Takhrii hadits telah disebutkan. Ibnu Abi Hatim menyebutkan dalam tafsirnya

(7D2ig),dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (8/lE7)'

'us lbid.
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maut kcpadanya dari segenap penjurq tetapi dia tidak juga

mati," ia berkata, 'Napasnya menyangkut di tenggorokannya

sehingga tidak keluar dari mulutny4 dan tidak pula kembali

ke tempatny4 di rongga dada,, agar ia merasakan ketemangan

sehingga kehidupan bermanfaat baginya."86

20695. Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata:

Awwam bin Hausyab menceritakan kepada kami dari

Ibrahim At-Taimi, tentang firman Allah, |LU-LA\*:
9k "Dan datanglah (bahaya) maut kcpadmya doi
segenap penjuru," ia berkata, "Dari bawah setiap rambut

dalam tubuhnya.'867

Firman-Nya, !*}t:f" +ig -t ei"Dan di tudryrrynrnasih
ado adzab yang berat." Makzudnya, di belalcangnya ada sesuatu

(neraka) yang mengandung siksa baginya. Maksud kata di belakang

adalah di depan, seperti telatr dijelaskan.

oco

6 Ibnu Al Jauzi menyebutkannya dalam kiab Zad Al Mosir (4R53), da Al
- -_ Baghawi dalam kitab Ma' alim At-Tozil (3 137 l).
67 Al Mawardi menyebutkan dalam kitab AtrNukat wa Al 'Uyu (3-l2E), dm Al

Baghawi dalam kitab Ma'alim At-Taruil (31371).
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\a),;r:tri )6{A1c1 ry,r, Wo$fyr
$:.t1'; 646 }* S i & ti'biS; i "*V r;-

@uif
nOrarg-orurg yang r<frfrr lepadt Tulwwryar amalan
amalar nqela adolah segi abu yang ititiup angin

ilengan lcrrl as p aila sumtu hari y ang b u angin l<encang.
M.,el<a fidak ilapu neng,,rtil na*faat sedikit pun dmi

aDa yarlrg telah ntrr:ellc ushalcan (di hmia). yang
ilemil<im itu ailalohl<esesatan ydrJg iauh."

(Qs. Ibraahiim [14]: 18)

H$aiw;#^,{##;#{"!tf.
@ TOr""gnrorg yoag fufa hqfu Tuhannya, amalan-amolan
mereha odolah sqrcrti abu yang ditinp angin dengan keras pada
suatu hari yang berangin hencong. Mereka tidah dapat mengambil
manfaat sedihit pun dari qpo yang telah mereha usahohan [di
duniaJ. Yang deaihian itu adolah hcsesotan yang jauh)

Abu Je'fer berkata: AhIi bahasa berbeda pendapat tentang
faktor penyebab kara lldibaca rafa' (dhammah). Makna raimat Jf
WOJI "Orutg-orang yang kafir 

-kcpada Tuhannya- adalah
seperti," yaitrl perumpamaan omng-orang yang kufur kepada Tuhan
mereka

Sebagian ahli nahwu Bashrah berkat4 "seolah-olah Allah
berfirman, 'Di antara yang kami kisahkan kepadamu adalah
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perumpamaan orang-orang kafiI'. Setelah itu Allah menafsirkannya.

Sebagaimana firman Allah, inttr'$ 'Surga itu seperti', dan yang

demikian ini banyak terjadi.'

Sebagian ahli nahwu Kufah mengatakan: Perumpamaan

tersebut adalah untuk amal perbuatan, tetapi orang Arab biasa

mendahulukan nama karena nama itu lebih dikenal. Setelatr itu mereka

menyebutkan khabar-nya.t68 Jadi, makna ayat ini adalalU

penrmpamaan amal perbuatan orang-orang yang kufur kepada Tuhan

mereka itu seperti debu. Sebagaimana firman Allah, d; )1{;j\ifi
'',::ji riffi ;iti & Y.SO-ii"Dan pada Hari Kiamat tamu atran

melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, mukanya

menjadi hitam." (Qs. Az-Zumar [39]: 60) Maksud ayat ini adalah,

pada Hari Kiamat kamu melihat wajatr orang-orang yang mendustakan

Allah itu hitam. Seandainya kata yang menerangkan perbuatan itu

dibaca jarr (kasrah), maka htrlumnya boleh, sebagaimana firman

Auah, * )q ,Fi ,5i * 6Je:'- f;i qf'Jti a i'\IA "Meretra

bertarrya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. " (Qs. Al

Baqaratr l2l:217) Adapun dalam firman Allah, 
"*.3,;i 

*t'*t'E
,XriI 

V n $-i,;iilil,, p erumpamaan s ur ga y an g dij anj ikan kc p ada

orang-orang yang takwa ialah (seperti taman) mengalir sungai-

sungai di dalamnya," (Qs.Ar-Ra'd [l3J: 35) kata e].\rkedudukan
sebagai h:habm. Seolatr-olah lcata ini berbturyi Aft Ol.Seandainya

ditambatrlcan partikel 0l maka huhrmnya boleh. Ketentuan ini sama

s€perti yang ada pada syair berikut ini:

"Biqlran alat, kqeno perintalnru tidak ohon dilaati

#q Gtb!-'n #lh\e:,

u Lfrl kitab Al Bab Al lrturrithkrln Abu llarym (614X2t.
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Kou tidakmendqai kcuifanfu terbuang." aes

Kata s# dibaca nashab sebagai bodal (pengganti) dari kata

ganti d. (aku). Seandainya ia dibaca rafa', maka dibenarkan. Ayat ini
menjelaskan perumpaunan yang dibuat Allah tentang amal perbuatan

orang-orang kafir. Maksudnya adalah, perumpamaan amal perbuatan

orang-orang kafir pada Hari Kiamat, mereka melakukannya di dunia

dengan maksud mencari ridha Allab seperti debu yang ditiup angin

kencang pada hari yang berangin kencang, lalu angin tersebut

melenyapkannya. Demikian pula amal perbuatan orang-orang kafr
pada Hari Kiamat. Mereka tidak menemukan apa pun darinya ymrg

bermanfaat bagi mereka di sisi Allah, sehingga menyelamatkan

mereka dari siksa-Nya, karena mereka tidak mengerjakannya secara

tulus untuk AllalL melainkarr menyekutgkan patung-patung dan

berhala-berhala.

Altah berfirman, Afi Wl'; Ay' "Yang demikian itu
adalah kcsesatan yang jautl" Maksudnyq amal perbuatan yang

mereka kerjakan di dunia, menyekutukan Allah dengan para sekutu

itt1 merupakan amal-amal yang dikerjakan tanpa didasari petunjuk

dan istiqamah, melg;nk,trn dalam keadaan menyimpang jauh dari

petunjuk dan sangat menyalahi ifatistiqamaft (lurus).

Dalam firman Allah, '*G ,J- a "Pada hari yang berangin

kcncang," kata'hari' disifat dengan kata berangin kencang' karena

angin tersebut adapadahari itrr. S"ma seperti kalimat "t16.ii-O*, iI
]e *nari yang dingin, hari yang panas", karena dingin dan panas itu
ada pada hari tersebut. $sSagaimana syair berikut ini:

@ Bait syair ini ditulis Al Farra' dalam kitab Ma'uri Al Qur'an (2173), milik 'Adi
bin Zaid Al 'Abidi.
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r,:-, li-s #;;
"Dtta hari mendang dan satu hari berma1qftq7i." 870

Kata dua hari diberi sifat mendung karena mendung ada di

dalamnya. Bisa saja yang dimaks A 'qoG ,J. Oadalatr ti*tb ii- e
{}t 

*u ' yang kencang anginnya" yang mana kata gJt dihilangkan

karena telatr disebutkan sebelumnya. Hal ini sepadan dengan syair

berikut ini:

i;rrs ntu pi;it-ti1
"Apabila datang turi ymg gelap mataharinya logi bergerhana-" 87r

Maksudnya adalah yang bergerhana matatrari. Sebuah

pendapat mengatakan bahwa kat^ '*'6adalah sifat bagi angin secara

khusus. Hanya saja, ketika letaknya sesudah *, ,i, maka i'rab-nya
diikutkan. Hd itu lor€na orang Arab menyamaLar i'rab pada kata

yang berkedudukan sebagai sifat sebagaimana rmgkapan penyair

berilut ini:

-'.'-t .1 o . lat .-, , t . o '-f/ ? l-t-{- 4i +t!rt Jc q'4,t1*
"Ia perlihatkan kcpadamu ronawajahyang tiada muram.

Halus, tiada tahi lalat dor tiada belas luka." 8D

Jadi, kata p AA"u kasrah karena mengikuti i'rab kata;rj,
padahal ia merupalan sifat dari kata "r?-. Artinya adalatr rona wajah

yang tiada muram. Sama seperti kalimat qf * 'ri** tto yang

berarti ini adalatr liang biawak yang nurtuh. '

]]o nait raju,terdapatdalam kitab Ma'ani Al W'ankarya Al Fana' (2t73).t" Bait syair Rabi'ah bin 'Amir bin Anif yang dikenal dengan nama Miskin Ad-

._ Darimi At-Taimi, penyair hak yang pemberani dan termasuk bangsawan Tamim.
"" Bait syair milik Rummah dalam Diwan-nya (hal. 6l).
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Pendapat )ang kami pegang ini juga dikemukakan oleh ahli

takwil. Adapun yang berpendapat demikian adalah sebagai berikut:

20696. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada lomi, ia berkata: Al Haiiaj
menceritakan kepada kami dari Ibnu Jrraij, tentang firman
Allah, U *,j'lfr 16 "seperti abu yang ditiup angin

dengan kcras," ia berkata, *Angrn membawanya, *G 1L4
'Pada suatu hari yang berangin kencang!.-873

20697. Muhammad bin Sa'id menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ubai menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

frt, $-4U *Jiir )(5A1tA ry* WO.$ f,
*V "Orang-orang yang kafir kcpada Tulunnya, amalan-

. amalan mereka adolal, seperti abu yang ditiup angin dengan

kcras pada suatu hoi yotg berangin furcang" ia berkata,

"Orang-orang yang lofir kepada Tuhan mereka dan

menyembatr selain-Ny4 amalnya pada Hari Kiamat seperti

debu yang diterbangkan angin pada hari yang berangin

kencang. Mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun

dari amal mereka, sebagaimana mereka tidak bisa menangkap

debu ketika ditaburkan pada hari yang berangin kencanf.n E74

Firman-Nyq 351ffi1';4y "Yong demibian itu adalah

kesesatan yang jauh. " Maksudnya, ifu adalah kesalatran yang sangat

jelas danjauh dari jalan kebenaran.

tR As-Suyuthi menyebutkannya dalam kitab Ad-Dur At Mortsw (5fi7).t" Ibnu Abi Hatim menyebutkannya dalam tafsirqra Of2Xg).
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@7*,fi$*tv'@+s d4
" Tidal,J<ah l<ffiw prrrh.ctr;ilcorrt, b ahw a sesungguhny o Nlah
tclah 2enciptal<on lclgit dffr bumi ilmgart hak? Jil<a Dia

mrlnsh.enfuk|niscayaDiomembin.orsal<*rJktnwd*rr
nrrlrrgorfii(rn") dmgart n.akhlll/r. yorrrgbmu, ilan yang

itr,lrrrikirn iat se1ro/li'l<ali dilak sul<ar bagl Nlah.'

(Qs. Ibraahiim [14J: 19'201

Taxwil fi rman Allah:',*Ue!*i: o- St7t(3y'ifr 51 i il
@#fi i|,*;r'@*.*,+o'ltii#iV3-;'\(ridakhahkamu
periatikan, bahwa sesungguhnya Allah telah menciptahan langit

dan bumi dengan hah? Jika Dio menghendaki, niscaya Dia

membinasahan kamu dan mengganfi[muJ dengan makhluk yang

baru, dan yang demihian itu sekali-kali tidah sukar bagi Alloh)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman kepada Nabi

Mutrammad SAW, "Tidakkah kamu melihat, wahai Muhammad,

dengan mata hatimu, sehingga kamu tahu bahwa Allah mengadakan

langlt dan bumi dengan hak secara sendirian tanpa penyokong dan

penolong?"

)'* *"4Yi&itq4 "Jika Dia menghendaki, niscrva

Dia membinasakan komu dan mengganti[nruJ dengan mawiluk yang

b&tl" Ia berkata, "sesungguhnya Tuhan yang menciptakan langit dan

bunri sendirian tanpa penolong dan sehrtu itu jika berkehendak

meleiryapkan kalian, malca Dia pasti mamPu rnelenyapkan kalian, lalu
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mendatangkan malfiluk baru yang lain rmtuk menggantikan kalisa,

dan Dia memperbarui penciptaan mef,eka-"

Finnan-Ny4 /*iti:f ,nf,l7j "bt 1,otg demikim itu sekali-

kali tidak suks basr Allall" lL be*ata' *Melen5q*an dan

membinasakan kalian, s€rta mengadakm makhluk bfru rmtuk

menggantikan kalian itu bukanlah sesuahr yang mustahil bagi AlalL
karena Dia Maha Kuasa atas apa-apa yang dikehedaki-N)ra"

Ada perbedaan dalarn qiro'at ayat, $'ifr 5i ; ft.
Mayoritas ularna qira'at Madinah dan Bashrah, serta sebagian ulama

Kufah, membacanya 4L dengan polaf il ,nadhi. Mayoritas ulama

qira'at Kufah membacanya U.e d*g." pla isim fa'il (kata benda

pelaku).

Keduanya merupakan qira'd yang populer, da masing-

masing menjadi qira'at para Imem. tUafnanya prm beldckmn. Jadi,

qira' ot,ytanasaja yang diikui, meka ia benr.D5

CCC

tt Ibnr Katsir, Nafi, Abu 'Arnr, 'ASim, dan lbnu 'Amir membacen5n: 4
2EA Sedangkan Hamzah dar Al Kisa'i membacanya ,pt'5r:JJr ige. Lihd Al Balu Al
Muhith karya Abu Hayyan (61464) dan Ibnu'Athiyyah dalam kimbll Lluhqro Al
WqiizQt332).
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q#(L1yvi(;t'r;!.$n*$16c;;'rW:
Iil 6'i i'fr6' ;6 u fi ;(i ;r2V I'F,;1 :A
--#a.6C(K"{Gf ,:6',Xfr"'H-'a

oDrrrr nrsela senwtmyd (diPadffislltalqu) akarlt

bulamputrnenghada\t<ehadtrmNlah,lalubql@Italah
orcmg-ora.rrgyorrrglffi whke}adaormrrg,orcmgyorrJg

,ortong,'S esu.ngu lury o l<onri dihiu adalah pengi/r;ut'

pev4itufi ru,md<adapatl<ahl<rrn:rumenghindarl<ont

dartpadykani adzdb Al/tah (walrupun) seilikit taio?'

Mqela nw$awab, 'seandtirrya Nlah menr}r,ri Wttxiuk
l<epadal<fini, nisccyc t<rrrrJi dapu men$qi Wttniuk

l*p"d*". Scmc sda basi kita, 4,al<ah kita 
'f,f'c,n$elu}t

atmi61h[xgtsabff. Selcoli,kali ki|@ ddak menrfumyai tf,ttrp,ofi

unatkmdrrril<m diri'.o

(Qs. Ibraahiim ll4lz ZLl

rerrwil lirman Alhh: VKdttrniy.A 16# &V:F'
ri,i6'i i'rlg;,;,uit-rt4;tg'"frA JGf; {s€o Ct

@ ,# n6(qAl-ti;t1-U;'x1'efr'-:a @an ncretu

semuanya [di Padang MahsyarJ akan berhampul nenghodap he

hadirat Allah, lalu berkatalah orangafang yang lemah kcpada

orang4rrang yang sombong, nsesanggahnya kami dahalu odalah

pengihut-pengikutmu, naha dapathah horrut menghindarhan

daripada kami adzpb Albh [walaupunJ sedikit sqia?' Mereka

menjawab, useandainya Allah memberi petuniuk kepada hani

niscaya kami dapat memberi petuniuk kepadamu satna soia bagi

-Gt
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kita, apakah kita mengeluh ataufuh bersaban Sehali-holi kita tidah

mcmpunyai tempat untr* nelarihot dirl ")

Abu Ja'far berkata: Maksud finnan Allah, 6 ;tLW.t
"Dan mereka semurrrya (di padang Mahsyar) akan berhtmptl

menghadap kc hadirat Allah adalalL orang-orang yang kufur kepada-

Nya itu keluar pada Hari Kiamat dari kubur mereka, sehingga mereka

semua muncul dari tanah. 'Wlltrf \Y,A J6 " Lalu berkatalah

orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong." Para

pengikut itu berkata kepada oftmg-orang yang dikuti, yaitu orang-

orang yang menyombongkan diri di dunia untuk memurnikan ibadah

kepada Allah dan mengikuti para rasul yang diutus kepada merek, 6!
(:; # UL "sesungguhrqru kami dahutu adalah pengihtt-

pengifutmu," di drmia

#' fde bentuk jamak ffi g,6, sebagaimana *,.illr jamat

dari kata r#i. Namrm maksud l<ami di sini, mereka ihr adalah para

pengikut yang mengikuti perintah orang-orang yang diikutinya, yaitu

menyembatr berhala dan mengingkari Allah, serta menjauhi larangan-

larangan mereka untuk mengikuti rasul-rasul Allah. g3$;fr d;t
i;j, n $ti -'t'i f,, "Maka dapatkah lcamu menghindarkan dafipada

Kami adzab Allah (waloupun) sedikit saja?" Maksud merek4
*Apakatr kalian pada hari ini dapat menghindarkan karni sedikit saja

dari adzab Allah?" Adaprm Ibnu Juraij, ia berpendapat demikian.

20698. Al Qasim menceritakan kepada kalrli, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Haiiaj

menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang finnan

Allah, lY$ JG "I-alu berkatalah orangerang yang

lemah," ia berkata, "Maksudnya adalah para pengikut.- i-$).
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'6(J1 "Kepada or(mg-or(mg yang sombong." Ia berkata,

"Maksudnya adalah para pemimpin."

Firman Allah, "'H-A'fui 6"i i "seandatutya Allah

memberi petunjuk l@poda kmni, niscaya komi dapat memberi

petunjuk kepadamu," maksudnya adalatr, para pemimpin

lrufiu itu berkata kepada para pengikutnya, Iii 6i 5
"seandairrya Allah memberi petuniuk kepada kaml" Maksud

mereka, "seandainya Allah menjelaskan kepada kami sesuatu

untuk menghindarkan adzab Allah dari kami pada hari ini."
'Pfr|A "Nisccya kmti dapat memberi petuniuk

kcpadamu." Maksudnya, kami pasti menjelaskannya kepada

kalian hirgga kalian dapat menolak dan menghindari adz.ab

dari diri kalian. Tetapi, kami s6agxl takut terhadap adzab itu,

namun kecemasan dan kesabaran karni terhadapnya itu tidak

berguna bagi kami. ,# irglqA{Gi3-(J;';V
"Sarna saja bagt Htq q*ah kita mengeluh ataukah

bersabar. Sekali-koli kita tidak mempwryai tempat untuk

melwikan diri." Maksudnya, mereka tidak memiliki celah

unhrk keluar. Kata *? 7 7t berarti ia menghindari dari

hal demikian.876

20699. Al Mutsanna bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia

. berkata: Suwaid bin Nashr menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ibnu Mubarak mengabarkan kepada kami dari Al
Hakam, dari Umar bin Abu Laila (salah seorang bani Amir),

ia berkata: Aku mendengar Muhammad bin Ka'b Al Qarutti

berkata: Disebutkan kepadaku bahwa sebagian penghuni

"u Lihat Al Mawardi dalam kitab A*Nuha wa Al 'llyun (31129, 130), dan Ibnu Al
Jauzi dalam kttab Zod Al Masir (41356).
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neraka berkata kepada sebagian penghuni neraka lainnya,

"Hai manusia, kalian telatr ditimpa adzab dan ujian seperti

yang kalian lihat, maka mari kita bersabar, semoga kesabaran

itu berguna bagr kita sebagaimana penduduk dunia sabar

dalam menaati Allah, lalu kesabaran itu bermanfaat bagi

mereka!" Mereka lalu sepakat untuk sabar. Mereka pun

bersabar dalam waktu yang lama. Kemudian akhirnya mereka

mengeluh dan berseru, ,-C*7 &g(,(KlG;:U;'ir,
"Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh ataukah

bersabar. Seluli-kali kita tidak mempurryai tempat untuk

meltikan diri." Maksudnya tempat untuk menyelamatkan

dfui.877

20700. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb

menceritakan kepada kami dari Ibnu Zaid, tentang finnan

Alrab q*3;r6(,€fr{IA;3:L4L,ifr "samo saja bagi

kitq qakah kita mengeluh ataukah bersabar. Sekoli-kali kita

tidak mempunyai tempat untuk meluikan diri," ia berkata,

"Sestrngguhnya para penghuni neraka itu sebagian berkata

kepada sebagian lainnya 'Kemarilatr! Aku tatru bahwa

penghuni surga memperoleh surga karena tangisan dan

tadhoru'(merendatr diri) mereka kepada Allah. Oleh karena

itq mari kita menangis dan ber+adharru' kepada Allah'.'

Lalu mereka pun menangis.

Ketika mereka melihat perbuatan mereka itu tidak bergun4

mereka pun berkat4 'Kemarilah! Aku tahu penghuni surga

memperoleh surga karena kesabaran mereka. Oleh karena itu,

t' Ibnu 'Athilyah dalam kitab Al Muhurar Al Wajb Q1332), dan Al Baghawi
dalam kitab Ma'alim At-Taruil (31373).
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mari kita bersabar!' Mereka ppn bersabar deirgan kesabaran

. yang tiada duanya, ftlmun hd itu tidak berguna bagi mereka

Pada saat itulah mereka b€rkat4 61€iail-E;fti"';g
,# 4 "Sama saia bagi kita apakah Hta rungeluh

ataukah bersabo. Sekali'kali kita tidak memptmyoi tempat

mtuk melarikan diri. "uo

CCC

6il '';;'e);)';l 5t?<rt'#6 11,*i 363

6 -J t,# n {S J- i,Ar' }Liifr 13 c;
6v'4rj$ i;.*fiiHgi-?i;

-qilLi.L'Gr!-,,9-vt'fLr#"

4,i,s'A a$!frit A a e;:,z:A
oDorrt bql<ortalah ryetmt tddt plcara (rrisdb) telnh

iliseledl<arr,'sesungguhnya AJilrt tdah ntrrnimiikrrit

*epaaaru iarlii yorJgbenor, ilorr aku pun telah nrrriimiilorlt
*qaaanu tetopi alcu nenyalahilryo- Sekati'kali dilak ailt
l&l<rusut bagilil tauaqn* rrlwlahiorrt (seldu) alat

nrarnyeru l@w lalu l@w mtii wualu" oleh sehb
iat iorrtgortlahllrcrnw flwncerco al$, alwr tstapi crlrczrlah

ilirilru sendiri. Alcu vz}o/ti.lrali fidak dary lmrlnoloryrrrru

ilorrll<onw p,m selcalLlorliddak dqd rmr:ndongrrlr-

Sesnnguhrrya aku ddak men$enarl<m @udnmu
t7t 16.o Abi Hatim menyebutkannya ddam taftirnya Qf224O), dan Ibnu Al Jauzi

dalanr kitab Zad Al Masir (41356).

E
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nrrlinpersra,kuarl<m al+u (ilmsdn AJrldi sei& ilahulu'.
Sesnnggzlvrya ofimg-or(mg yar.g zlwlhn itu nwd@at

silcsaon yangpeilih."

(Qs. Ibraahiim U4l:221

Talrwil firman Allah: 61 5L 'j$ 'rn A i!i,.ft 3'63

#E; S-1 $b n F4 A i,(r,'i:4iot .13*; itl i;;'p)i
,3ri 

-ur'#, tl v -4 rj$ J;,* fi j Hgu
@ i;I,1,:t; # 4.dei't, M q e, ;1 q ilL iL-G-r;t,
@an berhotalah syetan tathala perhara lhisabl telah diselesaikan,
usesungguhnya Allah teloh mcnjanjikan kepadamu ianii yang

benar, dan ahu pun telah menjanjikan hepadamu tetapi ahu

menyalahinya Sekali-kali tidak ada kehuasaan bagiku terhadapmu,

melainhan [sehadarJ aku menyeru kanu lalu kamu mematuhi

seruanha, oleh sebab ilu janganlah hanu mencerca aku, ahan tetqi
cercalah dirimu sendirl Aku sehdi-hati tidak dapat mcnolongmu

dan hamu pun sekali-kali tidah dapat menolonghu Sesungguhnya

ahu fidah membenarhan perbuatanmu mempersekutuhan aha

[dengan AllahJ sejak dahulun Sesungguhnya otang4rang yong

zhalim itu mcndapat siksaan yang pedih)

Abu Ja'far berkata: Maksudnya, iblis berkata ketika perkara

telah ditetapkan, yaitu ketika p@ghuni surga dimasukkan ke surga dan

penghuni neraka dimasukkan ke neraka, dan masing-masing

kelompok telatr mengakui ketetapan bagi rnereka. Iblis berkata,

"sesrmgguhnya Allah telatr mengingatkan kalian akan neraka, wahai

para pengikut, sedangkan alcu berjanji menolong lolian. Aku

meiryalahi janjiku, sedangkao Atlah mem€Nruhi janji-Nya kePada

kdim."
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Firman-Nya, # n{$') itfu3 "sekati-kali tidak ado

kchtasaan bagifu terludapmu." la bert<at4 :c[ku tidak meprmyai

argumen yang membuktikan kebenaran ucapanku berkaitan dengan

janjiku unhrk menolong kalian."

Partikel ft p"e kalimat #;ilfl"Melainkon (sekada) atat

menyeru fomu " menunjukkan istitsna' mwrqathi'atau pengecualian

yang terputus (bagan terakhir bukan bagran dari bagian awal. Penrj.).

Seperti kalimat ',*l fi\t 6.*t c:r{ku tidak memukulnyq tetapi dta

itu memang bodoh". Jadi, artinya adalall tetapi aku hanya mengajak

kalian. j f:gt "Lalu kamu mematuhi seruanht." Aku hanya

mengajak kalian untuk menaatiku dan mendurhakai Allalt lalu kalian
mematuhi senranku. ,\3'J3 <iA;,;B \t "Oleh sebab itu janganlah kamu

mencerca aht,n atas kepatuhanmu terhadap senrantq '4VJ3
"Akan tetapi cercalah dirbmt sendiri," atas hal tersebut. E1 U
'@,"Aht sekali-kati tidak dopa! menolongma" Aku bukan

orang yang sanggup menolong kalian. 'Gr*,,*f;r "Dan kmnu

pun selcali-kali.tidak dapat menolonght," dan menyelamatkanku dari

adzab Allah. b q gH;114 Lfu $l "senmggulnya aht
tidak membenskan perbuatanmu mempersekaukan aht (dengur

Allah) sejak dahulu. " ,{ku msngingkari keberadaanku sebagai sekutu

Allah dalarn peribadatran kalian sebelumnya di dunia 'ff a,iei'Ay
$ $tt' "sesungguhnya orong-orcrng yong zlulim itu mendqat
siksaan yang Wdih' dari Allah.

Pendapat yang kami pegang ini sejalan dengan pendapat ahli
takwil. Adapun yang berpendapat demikian adalah sebagai berikut ini:

20701. Muhammad bin Al Mutsanna bin Ibrahim menceritakan

kepada karni, ia berkata: AMul A'la menceritakan kepada

kiuni, ia berkata: Daud menceritakan kepada kami dari Amir,
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t"."tu"gay?t,qLiL jL'G-ri,-,{lT7r'P*A,6-V,
M,t g.U;1 "Aht sekoli-kati tidak dapat menolongmu

dan kannu Wn sekali-kali tidak dapat menolonght.

Sesungguhnya aht tidak membenarkan perbuatanmu

mempersehttukon aht (dengan Allah) sejak dahulu," ia
berkata, "Ada dua pembicara yang berdiri pada Hari Kiamat,

yaitu iblis dan Isa putra Maryam. Adapun iblis, ia duduk di

tengah kelompokny_a dan berkata demikian. Sedangkan Isa

AS, berkata 9KS'&;; i;filiriiil 6"rrE7tXJ;i tic
,? ,fi|efi* :;;ri6 :$#;fr;i-s'e ,,'4;*
@ + 'Aht tidak pernah mengatakan kcpada mereka

lrccuali apa yang Engkau perintahkan kcpadaht

(mengatakan)nya yaitu, "Sembahlah Allah, Tuhanka dan

Tuhonmu", dan adalah aht menjadi saksi terhadap mereka,

selama aht berada di antua mereka. Makn setelah Engkau

^wafatkan (angkat) aha Engkmlah yang meng&lasi mere:ka.

Dan Engkau adalah Maha Menyaksikan atas segala

sesuatu'." (Qs. Al Maa'idatr [5]: I l7)t7e

20702. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ibnu Aliyyatr menceritakan kepada kami dari Daud dari

Sya'bi, ia berkata, "Ada dua perrbicara berdiri pada Hari

Kiamat, yang pertama adalah Isq dan yang kedua adalatr

iblis. Adapun iblis, ia berdiri di tengatr kelompoknya dan

berkata, # g ?)6'if <rt'sesungguhnya Allah telah

menianiikan kcpadamurjanji yang benm'." Daud lalu

membaca hingga ayat, M ,t g.Lu;1-17,|'Perbuatanmu
mempersehttukan aht (dengan Allah) sejak dahulu." Aku

tD fbnu Katsir menyebutkannya dalam taftirnya (8llg4), dan As-Suyuthi dalam
kitab Ad-Dwr Al Mantsur (5/19).
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tidak tatru apakah Daud menyempurnakan bacaan ayat ini
atau tidak?

Sedangkan Isa, dikatakan kepadany4 b:ii o!3\ ei el'.-6t 
$' u #L'rl3 "Apakah engkau berkata kepada

manusia, 'Jadikanlah aht dan ibufu sebagai tuhan selain

Allah'." Daud lalu membaca ayat selanjutnya hingga, Jf|
AJl r.,Ft'J " Maka sesungguhnya Engkau Maha Perkasa

lagi Maha Bijaksana." (Qs.Al Maa'idah [5]: I l6-l l8)t'o

20703. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ali bin Ashim menceritakan kepada kami dari Daud

bin Abu Hindun, dari Amfu, ia berkata, *Ada dua pembicara

berdiri pada Hari Kiamat di hadapan manusia. Allah
berfirman, "6t $, e Eifi;* ,b:ii n4,4 i>i1'. 'Apakah

engkou berkata kcpada manusia, "Jadikanlah aku dan ibuht

Eeb-agai 
tuhan selain Allah". 'Hingga firman Allah, &'i-6i

#+ q{2tl 'Ini adalah suatu lwri yang bermanfoat bagi

orang-orang yang benar kebenaran mereka'." (Qs. Al
Maa'idatr [5]: I l6-l 19)

Amir menambahkan, "Iblis berdiri dan berkata, A 'a(fr'
Vj3 a;.*fi j #t ,?y. S t Jiv$ a;;h
b,t1
Vj3 ai,*fii#i,ft# S -1 Sb nK#"Ar*,$-Y:'p*;,6::v,41sesungguh,ya

lr ., ... -'4 ;-*;-,

Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aht
pun telah menjanjikan kcpadamu tetapi aht menyalahilrya.

Setroti-kali tidak ada kchtasaan bagilat terhadapmu,

melainlran (sekadar) aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi

seruanku, oleh sebab itu janganlah komu mencerca aht, akan

tetapi cercalah dirimu sendiri. Afu sekali-l@li tidak dapat

'* Ibid
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menolongmu dan lmmu'pun sekali-kali tidak dapot

menolonght'. Maksudnya, aku (iblis) tidaklah menjadi

penolongmu."SSl

20704. Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id bin

Manshtr menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalid

menceritakan kepadaktr dari Daud, dari Sya'bi, tentang

fi rman Allah, ?;;l,A1r)'?L/*"ti\-e " -l*o s e kal i-

tralt tidak dapat menolongmu dan ka,mu pun sekali-kali tidak

dapat menolonght," ia berkata, "Ada dua pembicara berdiri

pada Hari Kiamat. Adapun iblis, berkata demikian,

sedangkan Isa berkat4 4,;;Af.${ i;iC 'Ahtt idak

berlrata kepada mereka kecuali yang Engkau perintahlan

kepadaht'. " (Qs.Al Maa'idatr [5]: I1D882

20705. Al Mutsanna bin Ibratrim menceritakan kepada kami, ia

- berkata: Suwaid bin Nashr menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ibnu Al Mubarak mengabarkan kepada karni dari

Rasydin bin Sa'd, ia berkata: Abdurrahman bin Ziyad

mengabariku dari Dakhin Al Hajari, dari Uqbah bin Amir,

dari Rasulullah SAW. Kemudian disebutkan redaksi

haditsnya. Ia mengatalcan: Isa berkata, "Itulatr Nabi yang

ummi." Mereka lalu mendatangiktt" dan Allah mengizinkanktr

gntuk berdiri sehingga tersebar dari terrpat duduknya aroma

paling wangl yang p€rnah dicium seseorang, hingga aku

mendatangi Tuhadcu. Lalu Dia mengizinkanku memberi

syafaat, memberi cahaya di sisi cafuaya dari ranrbgt kePalalg

hingga ln*u kakiku. Ke,mudian orang-orang kafir berlcata

ar lbtd.e lbm Kasir mcoycbrnkm:n ddu tr8iroya (U194).
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'Orang-orang mukmin telah menemukan orzmg yang

memberi syafaat kepada merek4 maka b€rdirilah kamu dan

berilah syafaat kepada kami, karena engkau telah
menyesatkan kami'. Ia (iblis) pun berdiri sehingga tersebar

dari tempat duduknya aroma paling busuk yang pernah

dicium seseorang. Kemudian ia gentar terhadap Jatranam, dan

pada saat itu ia berkata, l3.g; ,F i;: 'e)6 ':r1 5t1ff:!6 
'sesungguhnya Ailah telah menjanjikan

lcepadamu janji yang benar, dan aht p.m telah menjanjikan

lrepadamu tetapi aku menyalahinya'." (Qs. Ibraahiim [la]:
22)"'

20706. Ibnu waki'menceritakan kepada kami, ayatrku menceritakan
kepada kami dari Su&aq dari seorang lald-laki, dari Hasan,

tentang firman Allab ,fue {l*Qirft3 
,,Sekati-kati tidak

ada kekuasaan bagifu terhadapm4" ia berkata" *pada hari
Kiamat iblis berdiri dao berkhutbah di atas mimbar dari api.
ra berkat4 'Hffi #;;.ill S .pi;r -61 5t
'sesungguhnya Allah telah menjanjikan kcpadamu janji yang
benar, dan aht pun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku
me ny al ahi ny a', hingga uy * @ri-,AUi, D an kamu pun
selcali-kali lidak dapat menolonght'. Maksudnya,
penolongku . M a * :EA Y-, LA?> $l,Se sunggutmya

afu tidak membenarkon perbuatotmu mempersehttukan aht
(dengan Allah) sejak dahulu'. Makzudnya aku (iblis) tidak
membenarkan ketaatan kalian di dunia.,,te

Et3 I{R Thabrani dalam kitab Al Mu'jon Al Kabir (17t320,321, no. gE7). Ibnu Abi
Hatim menyebutkan dalam tafttnya On24o), dan Ar Baghawi dalam kitab
Ma' al im At-Tamil (3 13? 5).tt lbnu Abu Hatim Aaiam taisirnya(\D2a\
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20707. Al Mutsanna bin Ibratrim menceritakan kepada kami, ia
berkata: Suwaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Mubarak mengabarkan kepada kami dari sumber riwayatny4
ia berkata: Aku mendengar Mutrammad bin Ka.b Al earuhi
berkomentar, tentang firman Allah, ';\i|'r$$ l1-ii1363

, # $ ?16'if 5t "Dan berkatalah syetan tatlata
perkora (hisab) telah diselesailan, 'sesungguhnya Allah
telah menjanjikan kepadamu janji yang benar'." la berkata,

"Iblis berdiri dan berbicara di hadapan merek4 ';1 <rt
,F i;; 'e5;) 'sesungguhnya Allah telah menjanjikan
kcpadamu janji yang benar', hingga kalimat, 6 U
'4;,'Aht sekali-kali tidak dapat menolongmz'. Aku

tdak bisa melindungi kalian sedikit p*r. jL4-F,A-u:,
J1r\HA\Iii'- 'Dan kamupn sekali-koli tidak
dopat menolonght. Sesungguhnya aht tidok membenarkan- perbuaotnu mempersefutukan aht (dengan Allah) sejak
dahulu'. Ketika mereka mendengar perkataan iblis, mereka
pun membenci diri mereka sendiri."

Muhammad bin I(a'b Al Qarzhi menambahkan: Lalu mereka

disenr, #1 {fr, u ,"fi $ Li;J ,,sesungguhnya

kcbercian Allah (kcpadonu) lebih besar doipada
kcberciqanu kepada dirimu" (Qs.Ghaafir [40]: l0)tt5

20708. Bisyr menceritakan kQada karni, ia berkata: yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa.id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firrran Allah, Ut V
'cAAi6'PL;!, "Aku seksli-kati tidak dapat
menolongmu dan kamu pun sekali-kali tidak dopat

tt5 Al qurthubi dalam Al Jami'li Ahlsm Al eur'an (gl3SS dan 356).
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menolongku. " Maksudnya, aku (iblis) bukanlah penolong

bagi kalian, dan kalian juga bukan penolongku'886

Firman-Nyu,'J$u29"HA14L1'-;y'"sesungguhnva
aku ridak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan olat (dengan

Allah) sejak dahulu.,, Dia mengatakan: Aku telah berbuat maksiat

kepada Allah sebelum kalian'

2O7Og. Muhammad bin Sa'id menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahkumenceritakankepadakami'iaberkata:Pamanku
menceritakankepadakami,iaberkata:Ayahkumenceritakan

kepada kami dari ayahnya, dari Ibnu 
..Albas,. 

ten'*'y.f'y.y..

Allah, q 3-qie 4:"<;.rl-,,11,J*, 51 V)'PL,L" lA -\1'

ip o g4;l "Aht selcali-lali tidak dapat menolongmu

dan lcamu pun selati'luli tidak dapat menolongku'

Sesungguhnya aht tidak membenarkan perbuatanmu

mempersehttukan aht (dengan Allah) sejak dahulu"' ia

berkata, "Ini merupakan perkataan iblis pada Hari Kiamat'

Iblis berkata, 'Kalian tidak bisa memberi manfaat kepadaku,

dan aku tidak bisa memberi manfaat kepada kalian.

SesungguhnYa aku mengingkari Perbuatanmu

mempersekutukanku sebelumnya''"

IbnuAbbasmenambatrkan,..Maksudkalimat
,Mempersekutukan-Nya' adalatr penyembahan kepadanyu.:rEE7

2l7lo. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

AbuAshimmenceritakankepadakami,iaberkata:Isa

stu Lihat Al Mawardi dalam kitab An-Nukat wa Al 'Uyun (3/l3l), dari Mujahid'
tt' iihut Ibnu Al Jauzi dalam kitab Zqd Al Masir (41357)'

I2.-
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menceritakan kepada kami, Harits menceritakan kepadaku, ia

berkata: Husain menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, tentang firman Allah, 'Gr*" "Dapat

menolonght " ia berkata, "Orang yang menolongku."888

20711. Hasan bin Muhnmmad menceritakan kepada karni, ia berkata:

Syababatr menceritakan kepada karni, ia berkata: Waraqa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, dengan redaksi yang semisalnya.sse

20712. Al Mutsanna bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syibl me,nceritakan kepada kami daxi Ibnu Abi

Najih, dari Mujahi4 dengan redaksi yang semisalnya.Eeo

20713. Al Qasim menceritakan kepada lmmi, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

denga redaksi yang semisalnya.tel

20714. Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepada l€mi dari Abu Ja'far Ar-Ar-Razi, dari

Rabi bin Anas, ia berkata, "Maksudnya, aku (iblis) tidak bisa

ur Mulahid me,nyebutlcannya dalam ta8irnya (hal. 4ll), Ibnu Abi Hatim dalam
taGirnya Qm4l), Al I\rawrdi menyebutkan dalam kitab ,rl n-Nakat wa Al 'Wn
(3/r3 l).

tre lbidN lbtdte'Ibid



Tafstult,/I,jfha}tr,ri

menyelamatkan kalian, dan kalian juga tidak bisa

menyelamatkanku." 892

20715. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

"Pembicara yang jahat namun jujur adalah iblis' Tidakkah

kalian melihat orang yang jujur nalnun kejujurannya tidak

bermanfaat baginya? .KC; iti ti '?563 'el 5t
,# n{4'4i'ft3'fiifr '-sesungguhnva Atlah tetah

menjanjilcan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah

menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya. Sekali-koli

tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu'. Maksudnya,

kekuasaan untuk memaksa mereka. i Xgr'?F; 6 -Jl

'Melainlan (selradar) alu menyeru kamu lalu kamu

mematuhi seruanku'. Dia mengatakan: Mereka menaatinya.
"4 f;fi arfifi 'ot'h sebab itu iangantah tumu

mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri'.

Maksudnya adalah ketika mereka menaatinya. IJ U
'#, 'Aku setrali-kali tidak dapat menolongmu'.

Maksudnya, iblis bukanlah orang yang dapat menyelamatkan

serta menolong mereka. "GA A Vt 'Dan kamu pun

selrali-kali tidak dapat menolongku'. Maksudnya, kalian pun

bukan penolongku dan bukan penyelamat terhadap kondisiku

sekrang.,ir::C fr 6t t-iei it b,t, * HA\ if,* ay

,.i 'sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu

mempersehttulcan aht (dengan Allah) sejak dahulu.

Sesungguhnya orang-orang yang zhalim itu mendapat

silrsaan yang pedih'. "aet

t" Al Mawardi menyebutkan dalam kitab An-Nukat wa Al 'Uyun (3/l3l).
t" Lihat Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (712241) dari Mujahid.
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20716. Al Mutsanna bin Ibratrim menceritakan kepada kami, ia

berkata: Suwaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Mubarak menceritakan kepada kami dari Al Hakam, dari

Umar bin Abu Laila (salatr seorang bani Amir), ia berkata:

Aku mendengar Mutrammad bin Ka'b AI Qarzhi
berkomentar, tentang firman Allah, ?\rt'-i$ }1,JSJ63
"Dan berlcatalah syetan tatkala perkara (hisab) telah

diselesailran." la berkat4 "Iblis berdiri pada waktu itu."
Maksudnya ketika penghuni Jatranam berkata, -U; 

'rV
qr;u.6(,W"{l?l "Sama saia bagi kita, apakoh kita
mengeluh ataukah bersabar. Sekoli-kali kita tidak
mempunyai tempat untuk melarikan diri." Lalu Iblis
berkhutbatr dan berkata, .K.;; ,F i;i 'e5;r'il <rt
"'HLt, "sesungguhnya Attah telah menjanjilran

kcpadamu janji yang benar dan ahryun telah menjanjikan

-kcpadamu tetapi aht menyalahinlla," hingga kalimat, 6t-U
a)- . a, aarr , ,.t ,. ..r, , .

l=aLi,Zf "Aht sekali-kali tidak dapat menolongmu."

Makzudnya, aku (iblis) tidak bisa melindrurgi kalian sedikit, pun. M u 9.UA-qSra q'G-rl-,it-rr,Dan
kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongha. Sesungguhnya

aht tidak membenorkan perbuatanmu mempersehiukan aht
(dengan Allah) sejak dohulu." Ketika mereka mendengar

perkataao iblis, mereka pun membenci diri mereka sendiri.

Lalu mereka disens #Afr :S * ';i ;$l AX
"Sesungguhnya kebencian Allah (kcpadanu) lebih besar

daripada kebenciawnu kcpada dirimu." (Qs. Ghaafir [a0]:
lo)ten

s et Qnrtrubi menyebutlcarmya dalam kitab Al Janti' ti Art*sn Al Qu'an (gR55,
356).
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'4tgitrni,#
j€.ii r;l t;*ri6 o-iy,* Sf qAaj @ )A

q6
n D art dimasttldolr/,oh onmg or (mg y ffrg bhnm ilarlr

bqanwl shalih l@ dalonr n$gaymtgrnwryalir ilibowahtrya
x,mgoi-wngai, m.qel<nkelsl ili ilnlarurya ilengan seizin

Tulwn rnqelca. Ucapm Wryltffifrinsela ilolcrn $.rga
itu iolah' soldart' . Tiilal&ah lormu Fhdlrn fugaritnorlto

dJloh tclah men$un perum|arlwarrr}u/limaff ymgfuik
seputi pohon yorJg Mh al<anrya tcSfi ilarrr cabmgrrya

(rnaniuland k lrrrrgrr" Nwn itu nrlnfiqilcm klrrhrrya fudt
setiap rntsim ilerymseizin Tdnanya Nlahmenrfu

pmmfi omaort pen tmpanoarrt itu unflrtk rmratru;io sntfuya
nqeka *laluingd-'

(Qs. Ibraahiim [14]: 23.25)

Tarrwit fiman Alleh:';L.)r+Afr$j3W: <r5l $13
,1. ;> J{rel @'rV,q-#*; a\LW't _$-L',+,ii $ o:, G
-ij@ ry)io$!,G$1r+6#s 4 '4fi4
@ orHs. ;{11 q6 i€$ fr lFr Aj a'y,,* 9,Aiat
(Dan dimasukkanlah orung4rang yong berbnan don berurul
shalih he dalam surga yang nengolir di bawohnya srmgai-sungoi,

-@
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mereka kekal di dalamnya dengan seizin Tuhan mereko. Ucopan

penghormatan mereka dalom surga itu ialoh "salaom'. Tidakkah

kamu perhatikan bagoimano Allah telah membuat perumpamaan

kalimat yang boik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan

cabangnya [menjulangJ ke longit, pohon itu memberikan buahnya

pada setiap musim dengan seizin Tuhannya Allah membuat

perumpamaan-perumpomaan itu untuk manusia supoyo mereka

selolu ingat)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, ',y-S "Dan
dimasulrlranlah," orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-

Nya, lalu mengakui keesaan Allah dan risalah para rasul-Nya, bahwa

apa yang dibawa oleh para rasul itu benar-benar dari sisi Allah. W
c;t+6 "Dan beramal shalih," Dia mengatakan: Orang-orang yang

menaati Allah serta mematuhi perintah dan larangan-Nya. 
"f *

*\ii V n "Ke dalam surga yang mengalir di bmtahnya sungai-

sungai)'lmaksudnya adalah tarnan-tarnan yang di bawahnya mengalir

sungai-sungai. W- iri9 "Mereko kekal di dalamnya," Dia

mengatakan: Mereka tinggal di dalamnya untuk selamanya 4 Alb
"Dengan izin Tuhan mereka, " maksudnya adalatr, mereka

dimasukkan ke dalam surga sesuai perintah Allah agar mereka masuk.

'&W'# "(Jcapan penghormatan mereka dalam surga iru ialah

salaam. " Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

20717. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain

menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Hajiaj

menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman

Allah, '&W'# "I)copan penghormatan merelea dolam
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surga itu ialah salaon," ia berkat4 *Paa malaikat

mengucapkan salam kepada mereka di surga- s

Firman-Nyr, i,$ ij{i{ 'f,:$ dtr {1,:rl€t JK- -j fi
"Tidok*ah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat

Wrumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yorg Mk" Allah
berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Tidallkah kamu melihat
dengan mata hatimu, walrai Muhammad, sehingga kalian tahu

bagaimana AUah membuat sebuah perumpamaan, yaitu: '4 'dg
'Kalimat yang baik'. Maksud "kalimat yang baik" addah irnan kepada

Allah. Ia seperti pohon yang baik. Buahnya tidak disebut kar€na

dengan menyebut pohon maka pendengarnya sudah me,ngetahuiny4

sehingga tidak perlu disebut. l:Ait j.G:i ?-rE qU "Akozya
teguh dan cabangrrya (menjulang) ke langit. " Ia berkata, *Akar pohon

ini teguh di dalam tanah, sementara cabangnya (bagan atasnya) ada di
largt." Maksudnya, pohon ini trngg menjulang ke la4git

Firman-Nya, 'rl; g!!i ,t, 'g 64 d$ ,,potton itu
memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizinTuhouya" la
berkata, "Ia memberi makan dari buahny*" *- ? *pra, sefiq
mtuim." Maksudnya dengan perintah Tuhannya. 5€$ -ifr -)*-,
6i4*t- ;{yJ orgt- "Allah membuat penonponaor-

perumpamaan itu untuk manusia supayo mereka selalu ingat." la
berkata, "Allah membuat perumpamaan untuk manusia agar mereka
mengingat-ingat argtrmen Allah kepada mereka, sehingga mereka

memetik pelajaran dan nasihat darinya dan keluar dari hftr kepada

iman."

t" Lihat Al Mawardi dalam kitab I n-Nukat wa Al'IIW, ell3l)-
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Ahli takwil berbeda pendapat tentang makna kata"tlfalti;,tiiJit .

Sebagian berpendapat batrwa maksudnya adalatr iman seorang

mukmin. Adapun yang berpendapat demikian adalah sebagai berikut:

20718. Al Mutsanna bin Ibratrim menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia

berkata: Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Ali, dari

Ibnu Abbas, tentang firman Allah, '4'dg "(Jcapan yang

baik" Maksudnya adalah kesaksian bahwa tiada tuhan selain

Allah. l;*;*S "seperti pohon yang baik" Maksudnya

adalatr orang mukmin. 4C W "Akarnya teguh." Dia

megatakan: Kalimat la ilala illallah itu teguh di hati orang

mnkmin. ;A j.Gi6 "Dan cabangnya (menjulang) ke

langit. " Dia mengatakan: Dengan kalimat ini amal seorang

mukmin diangkat ke langit.8e6

20719. Al Mutsanna bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ishaq menceritakan kepada karni, ia berkata:

Abdullatr bin Abu Ja'far menceritakan kepada kami dari

ayatrrya, dari Rabi bin Anas, tantang firman Allah, 4'dg
"Kalimat yang baik," ia berkata" "Ini menrpakan

perumpamaan iman. Iman adalah pohon yang baik. Akarnya

yang teguh dan tidak goyah adalah keikhlasan kepada Allah.

Cabangnya yang menjulang ke langit adalah rasa takut

kepada Allah.'te?

20720. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: AI Hajiaj

o Ibnu Abi Hatim menyebutkan dalam tafsirnya (7D242), da At Baghawi dalam
kitzb Ma'alim At-Taruil (3R76).3' Ibnu Abi Hatim menyebutkan dalmr a&irnya QD242).

-
llg1-l-
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mencerital€n kepada l@rni dari Ib,nu Juraij, dari Mujahi{
tentang firman Allah, 'dt {A fi 3-3J{ J dl
*+ifisli "Tilokt h kmru pertwikm bagairnma

Allah telah membut perunponom kalimo yong baik seperti

pohon yang baih'ia berkata, *Seperti pohon kurma-- s

Ibnu Juraii berkate: Ulama lain be*ata bahwa 'Kalimat
yang baik" adalah, akamya menghujam ke dalam hati, sedangkan

cabangnya menjulang ke hati. L4ft ,t Gfi "D&, cabangnya

(menjulang) kc langit. " Makzudny4 ia tidak terhalang hingga beralfiir
kepadaAllah.

Ulama lain mengatakan bahwa maksud yang sebe,lrunya

adalah orang mukmin itu se,ndiri. Pendapat ini dijelaskan dalam

riwayat-riwayat berikut ini :

20721. Muhammad bin Sa'id menceritakan kepadakrU ia berkaa:
Ayahku menceritakan kepada kami, ia bertam: Pamanku

menceritalcan kepada kami, ia bedota: Ayahku meirceritakm
kepada lmmi dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, teNilang firman

sruu, qu # i#s ry'.$ {E a6; .$i fi'q;a'y,*r?-t18€i@l:zri;tqti;LS,,ridaktratt
katnu perhotikan bagoirnou Allalr' telah nunbad
Wrumparnatm kalimat yory baik seperti phon yug bdil
akonyo teguh dan caborynya (me4iulory) kc lmgit, plnn
itu memberikan bualmyo podo setiap mtsim dengm seizin
Tuhanrrya, " ia berkata, "Maksud dari pohon yang baik adal"h
orang mukmin, dan maksud dari akar ymg mengfuujam ke

ts Mulahid meryebutlonnya datam taBirnya (hal. 441), Ibnu 'Athi56ah .t tam
kitab l, Muhoro Al Wajiz QR3s),Ibnu Al Jauzi ddm fub ?td At Masir
(4R5r).

-@l
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bumi dan cabang yang m€,njul"ng ke langit adalah amal dan

perkataannya yang sampai ke langit.'ilD

20722- Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad
menceritakan kepada kami, ia berkata: Fudhail bin Marzuq
menceritakan kepada l<ami dari Athiryatr Al Aufi, tentang

firman Atlab {-J, iHK Q'dg fiN,3.i> ,,Auah

telah membuat perunpanoan kalimat yang baik seperti
pohon yang baik," ia berkata, ..Ifulah perumpamaan orang
mt*min. Darinya senantiasa mnncul perkataan yang baik dan
amat shalih yang naik ke langit."m

20723. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj
menceritakan kepada kami dari Abu Ja.far, dari Rabi bin
Anas, ia berkata "Maksudnya adalah, f3\i ,) cr.s qAt
'akarnya teguh di dalam tanah'.', Demikianlatr ia membaca
kalimat ini. Ia berkata, '?erumprmaan ini untuk orang
muknin, yait, ilfilas dan ibadah semata-mata kepada Allah,
tanpa ada sekutu bagi-Nya"

Tentang firman AllalL 4G qU "Akarnya teguh,,, ia
berkata, rer{k amalnyategph di hrmi..

Tentang firman AllalL [Ai A. Gt{ ,,Dan cabangn
menjulang ke langit, " ia berkata" *lrlama dan sebutannya ada
di langit."sl

li fU* Abi Hatim menyebutlonnya dalam aftinrya eD242).* Ibnu Al Jauzi dalam kitab Zad Al Masir (4t3sg). Lihat Ibnu ,Athiyyah dalam
- kitab Al Muharro Al Wajiz (31335).

't lbnu Abi Hatim menyebutkannya ial,m ta&irnya ef2l42).
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Para atrli tafsir berbeda pendapat tentang pohon yang dijadikan

perumpamaan *kalimat yang baik". Sebagian berpendapat bahwa itu
adalatr pohon lcuma Adaprm orang yang berpendapat demikian

adalah sebagai berilut:

20724. Al Mutsanna bin Ibrahim menceritakan kepada kauri, ia
berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada karni, ia
berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Mu'awiyatr

bin Qunah, ia berkata: Aku mendengar Anas bin Malik
berkomentar tentang ayat, tliflK "seperti pohon yang

baik " ia berkata, *Itu adalah pohon L*-".r:e02

20725. Al Hasan bin Muharnmad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abu Qath menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syu'bah menceritakan kepada kami dari Mu'awiyatr bin

aurrah, dari Anas, tentang makna yang sama.eo3

20726. Hasan menceritakan kepada l<ami, ia berkata: Syababah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'batr menceritakan

kepada l<ami dari Mu'awiyah bin Abu Qurratr, tentang firman
Allah, 11 i#{ 1'^g "Kalimat yang baik seperti
pohonyang baih" ia berkata, *Itu adalah pohon kurna."eu

20727. Ya'qub dan AI Hasan bin Muhammad menceritakan kepada

kami, keduanya berkata: Ibnu Aliyyah menceritakan kepada

l6arni, ia berkata: Syu'aib menceritakan kepada kami, ia
berkata: Aku keluar bersama Abu Aliyyah, hendak ke tempat

Anas bin Malik. Setiba di tempat Anas, Anas mengajak kami

m Al Mawardi menyebutkan dalam kitab An-Nuta wa At 'uyun (3fi32), dan Ibnu
Al Jauzi dalam kitab 7ad Al Masir (445S).n tbtd* Ibtd
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menyantap setandan kurma basah- Ia berkata, *Makanlah dari

pohon yang mengenainya Allah berfirman, 'a19 {;NS.a
)Ai OGid LSqIA i$ l*S 'i,S ,Attoh t,toh
membuot perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon
yang baik, akmnya teguh dan cabangnya (menjulang) kc

langit'."

Al Hasan berkata dalam haditsny4 "Dia mengajak kami

makan setalam kurma."sS

20728. Khallad bin Aslam menceritakan kepada kami, ia berkata:

Nadhar bin Syamil menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hammad bin Salamatr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syu'aib bin Habhab mengabarkan kepada kami dari Anas,

bahwa Rasulullah datang membawa setalam kunna mengkal,

lalu beliau membaca aya\ *+ if{54 ,:t i,
"Perumpannaon kalimat ymtg baik seperti pohon yang baik"' 
Beliau berkata *Itu adalah pohon 1*-r:re06

20729. Siwar bin Abdullah menceritakan kepada kalni, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin
Salamah menceritakan kepada kami dari Syu'aib bin Habhab,

dari Anas, bahwa Rasulullah membawa setalam kurma

mengkal, lalu beliau membaca ayag ij{i{ '4 
^:g 

it
# "Perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang

baik" Beliau kemudian Uersafaa, "Itu adalah pohon

hrma-"

't Lihat Al Baghawi dalam kitab Ma'alim At-Tozil (3t376), dan Ibnu .Athiyyah

dalam kitab z{ I Muhors Al Wajiz (31335).ff HR Bulfiari dalam kitab ttnu6VA1, dan Muslim dalam kitab Sifat-Sifat Oang
MunaJik (63, @), keduanya dari Abdullah bin 'Umar; dan Tirmidzi dalam kitab
Tafsir Al Qw'an (3119) dari Anas bin Mdik.
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Syu'aib berkata: Aku lalu mengabarkan hal itu kepada Abu

Aliyatr, dan ia berkata, "Demikianlatr yang mereka

katakan."907

20730. AI Mutsanna bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia

berkata: Al Haiiaj menceritakan kepada kami dari Syu'aib

bin Habhab, ia berkata: Ikmi pernah bersama Anas, lalu

kami datang membawa setalam atau senampan kurma basah.

Ia berkatq "MakanlalL ya Abu Aliyatr, karena ini dari pohon

yang disebutkan Allah dalam Kitab-Nya, 'dg {iXt 6;
Lr$ qUt #, iHK '4 'Attah tetah membuat

perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik,

alcarnya teguh'."eoB

20731. Al Mutsanna bin Ibrahim menceritakan kepada kauri, ia
berkata: Al Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kanri, ia
berkata: Mahdi bin }vlaimun menceritakan kepada kami dari

Syr'aib bin Habhab, ia berkata: Abu Aliyah sering datang ke

rumahku. Pada suatu hari ia datang ke rumahku setelah shalat

Subuh, lalu aku berangkat bersamanya ke rumatr Anas bin
Malik. Kami masuk rumatr Anas bersamanya, lalu kami

disuguhi setalam kurma basatr. Anas berkata kepada Abu
Aliyah, *Makanlah, ya Abu Aliyatr, karena ini dari pohon

yang disebutkan Allah dalam Kitab-Ny4 Xfi 3.A $.j d\
*t iHK 4, dg Sg 'ridakkah kamu perhatikan

bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kolimat yang
baik seperti pohonyang baik'."

m Smrs hadits telah disebutkan.s Lihat Al Mawardi menyebutkan dalam ftila! An-Nutat wa Al ,(tyn (31132), dan
Ibnu Al Jauzi dalam kitab Zad Al Masir (4458)
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Ia berkata, '?ada waktu itu Anas membacany" tlLt -rs
'dibalik'."e09

20732. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Thalq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Syuraik menceritakan

kepada kami dari As-Sudi, dari Munatr, dari Abdullah,
dengan redaksi yang semisalnya.elo

20733. Harits menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Aziz
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Ghaffar bin

Qasim menceritakan kepada karrri dari Jami bin Abu Rasyid,

dari Murratl bin Syuratrbil Al Hamdani, dari Masruq, tentang

firman Allah, ,4 ifis "seperti pohon yang bailc,,, ia

berkata" *Ifu adalah pohon L*-".r:ell

20734. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada karni, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Harits menceritakan kepada

kami, ia berkata: Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Waraqa menceritakan kepada karrd dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, t$ i#S
"Seperti polnn yang baih" ia berkata, "Itu seperti pohon

kuma."

20735. AI Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Syababatr

menceritakan kepada kami, ia berkata: Waraqa menceritakan

kepada kami. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

I fUnu 'Athiyyah dalarn kitab z{ I Muharrar Al Wajiz (31335)

"o status hadits telah disebutkan, sebagaimana dalam kitab Bukhari dan Muslim.
Ibnu 'Athiyyah dalam ktt^b Al Muhorru Al Wajiz Q1335) dari Anas bin Malik,
Ibnu Mas'ud, ibad, Mujatrid Qatadah, Dhihak, Ibnu Zaid. Ibnu AI Jauzi juga

^.. menyebutkannya dalam kitab ZadAl Masir (4/358).t" Ibid.
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berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syibl menceritakan kepada karni dari Ibnu Abi

Najih, dari Mujahid, dengan redaksi yang semisalnya.er2

20736. Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Isra'il menceritakan

kepada kami dari As-Sudi, dari Munatr, dari AMullah,

dengan redaksi yang semisalnya.el3

20737. Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'la bin

Asad menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalid

menceritakan kepada kalni, ia berkata: Hushain mengabarkan

kepada kami dari Ikrimah, tentang firman Allah, ifi{S
{;! "seperti pohon yang baik," ia berkata, *Itulah pohon

kurma yang senantiasa memberi manfaat."el4

20738. Al Mutsanna bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMurrahman bin Mughra menceritakan kepada kami dari

Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, tentang firman Allah, ifK
3$ -seperti pohon yang baik," ia berkata, *Allatl membuat

perumpamaan orang mukmin seperti pohon kurma yang

memberikan buaturya di setiap uvalrhr."els

20739. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadah, tentang firman Allah, i#S 1 ,:g ii
5iL "P"rumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang

etz lbid
tn lbid
er' Ibnu Abi Hatim menyebutkannya dalam taftirnya (7D243)
er5 Dhahak menyebutkannya dalam taftimya (1t497),Ibnu 'Athilyatr dalam kitabl/

Muhqro Al Wajiz Q/335), Ibnu Al Jauzi dalam kitab Zad Al Masir (4l3it).
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baik" Kami mengatakan: Bahwa maksudnya adalah pohon

kumra.9l6

20740. Mutummad bin AMul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami
dari Mu'ammir, dari Qatadah, tentang firman Allah, iHK
# "seperti pohon yang bai\" ia berkata, ..Mereka

mendakwakan bahwa pohon tersebut adalah pohon

tggt-u.::917

20741. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Z*rid
berkomentar, tentang firman Allah, #kqUAj "pohon

itu memberikan buahnya pada setiap musim, " ia berkata, .,Ifu

adalatr pohon L*-u.rrel8

20742. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Mutramrnad bin Ubai menceritakan kepadaku, ia
berkata: A'masy menceritakan kepada kami dari Minhal bin
Amr, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang firman
Allah, ;Ai O Gt{, "Dan cabangnya menjulang kc

langit, " ia berkaq "Itu adalah pohon kurma.,,ele

20743. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa.id bin
Manshu menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalid
menceritakan kepada kami dari Asy-syaibani, daxi Ikrimah,
tentang firman Allab ,e k tM -AS "pohon itu

"t lbnu Al Jauzi menyebutkan dalam kitab ZadAl Masir (4l3lg).et' Ab&tnazzaq menyebutkannya dalam tafsirnya (21244), dan Ibnu .Athiyyah
dalam kitab I I Muharrar Al Wajiz (3R35).

"' rbnu Al Jauzi menyebutkan reauanya dalam kitab Zad Al Masir (4t35g), dan

^.^ 
Ibnu 'Athiyyah dalam kitab Al Muhorar Al Wajiz (3/335).

"' fbnu Abi Hatim menyebutkannya dalam taftirnya(ltZZ+i).
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memberikan buolvrya pada setiq muEim," ia berkata, 'Ihr

adalah pohon 1*-*rre2o

207U. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Mtrhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Mu'ammir, Syu'aib bin Habhab berkata dari Anas bin

Malik, bahwa "Pohon yang baik" maksudnya adalah pohon

kurma. zl

Ulama lain berpendapat bahwa maksudnya adalatr sebuah

pohon di sruga. Orang yang yang berpendapat demikian adalatl

sebagai berikut ini:

20745. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Su&an bin Uyainah menceritalcan kepada kami dari

Ibnu Abi Najrlu dari Mujahid, ia berkata: Alar mmemani

Ibnu Umar ke Madinah, dan aku tidal( mendengarkannya

meriwayatkan dari Rasulullah SAW kecuali satu hadits. Ia

berkat4 "Kami bersama Nabi, lalu beliau datang membawa

mayang kuma dan b€rsabd4 'Di mtara pohon itu ada

sebuah pohon yong mirip dengan seorang muslim'. Aku
ingin mengatakan bahwa itu adalah pohon kurma Tetapi

teinyata aku adalah yang paling kecil di antara kaum itrf
sehingga aktr diam.'%

vm Stafts hadits telah disebutkan. AMurrazzaq menyebutkannya dalam taftirnya
Q1244), dan Ibnu 'Athilyah dalam kitab I I Muhsrs Al Wajb (31335).e' fbnu Abi Hatim menyebutkannya dalam tafsirnya QD24l), Al Mawardi dalam
fub A*Nukat wa Al 'Uyrur Qll32),Ibnu 'Athilyatr dalam kit^b Al Muhqrt
AlwqizQB3s).% Stanrs hadits telah disebutkan. Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (4R58) dari
Ibnu Abbas dan Al Baghawi dalamMa'alim At-Taruil (31377).

cl
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Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling mendekati
kebenaran dalarn masalah ini adalah yang mengatakan batrwa
maksudnya adalah pohon kurm4 karena shahih-nya khabar dari
Rasulultah SAW berikut ini:

20746- Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari
Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, ia berkata: Aku menemani
Ibnu Umar ke Madinatr, dan aku tidak mendengarkannya

meriwayatkan dari Rasulullah SAW kecuali satu hadits. Ia
berkata" "I(arli pernah bersama Nabi, lalu beliau datang

membawa mayang kurma dan bersabdq 'Di antara pohon itu
ada sebuah pohon yang mirip dengan seorang muslim,. Aku
ingin mengatakan bahwa ittr adalatr pohon kurma. Tetapi
temyata aku adalah yang paling kecil di antara kaum saat itu,
sehingga aku diam."%

20747- - Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid bin
Hanrn menceritakan kepada kami, Sulaiman mengabarkan
kepada kami dari Yusuf bin Sarj, dari seorang laki-laki, dari
Ibnu Umar, batrwa Rasulullah SAW bertanya, ,,Apalmh

kalian tahu apa itu pohon yang baik? ', Ibnu Umar berkat4
rcdku ingin mengatakan bahwa itu adalah pohon kunna,
&tmun kedudukanku telah menghalangiku untuk
mengatakannya." Mereka lalu berkata, ..Allah dan Rasul-Nya
lebih tahu." Rasulullah SAW kemudian bersabda, ,,Itu

adalahpohon htrma-"

% smns hadia tehh disebutkan. Ibnu Al Jauzi dalam Zad At Masir (4t35g) dur
Ibnu Abbas dan AI Baghawi dahm Ma'alim At-Taruil (31377).

|rl-
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20748. Al Hasan menceritakm kepada kami, ia berkata: Yahya bin
Hammad menceritakan kepada karni, ia berkaa Abdul Aziz
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Dinar
menceritakan kepada kami dari Ibnu Umar, ia tirkata: Pda
suatu hari Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat-

satrabatnya, "Di ont&a phon itu ada Whon yory tidak
dibuang dmnnya, seperti or(mg nulonin" Ibnu Umr lalu
berkata "Orang-orang berpikir bahwa itu adalah pohon

badui, sedangkan menunfku itu adalah pohon kurma Namrm

aku malu mengatakannya Akhirnya Rasulullah SAW
bersabda "Itu adalah plwn hpt o.'o21

20749. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkara: Ashim bin
Ali menceritakan kepada kami, ia berkata AMul Aaz bn
Muslim Al Qaslami mencsitakm k€pada kami, ia berkma
AMullah bin Dinar me,nceritakan kcpada kami dai Ibnu
IJmar, bahwa Rasulullah SAW tersame "Di ottoa ptun
itu ada sebuah pohon yory dowryta tidak gugw, dm ia
seperti orang mubnin Beritalrukm kcrydafu qta itu?" Itrrrr
Umar lalu menyebutkan penjelasan yang s€mrya

dengannya.e5

20750. AI Hasan menceritakan kepada kmi, ia berkata: Ashim bin
Ali menceritakan kepada kemi, ia berkata: Abdul Aaz bn
Muslim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidultah
menceritakan kepada kami, ia bertata: Nafi menceritakan
kepadaku dari AMullab ia berkata: Rasulullah SAW
bersaMa" " Beritahukan kewdalu sebtnh polon ye,g seperti

o'Ibid
% HR- Ahmad dalam musnadnya Qtl2).
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seorang mwlim, ia memberi makanannya setiap musim dan

daunnya tidak dibrcng." Terpikir olehku bahwa itu adalah

pohon kurma rulmun aku tidak suka berbicara saat di sana

ada Abu Bakar dan Umar. Ketika mereka tidak kunjung

menjawab, Rasulullah SAW pun bersabd4 "Itu adalah
pohon hrrna."926

20751. Al Hasan menceritakan kepada kalni, ia berkata: Muhammad

bin Shabatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il
menceritakan kepada kami dari Ubaidullah, dari Nafi, dari

Ibnu Umar, dari Nabi SAW, dengan redaksi yang

semisalnya.e2T

Ahli tafsir berbeda pendryat tentang makna kata 51"7 dalam

firman-Ny q gsy,,#kqU azl "Pohon itu memberikan buahnya
poda setiap musim dengan seizin Tuharmya." Sebagian berpendapat

bahwa maknanya adalalL pohon itu merrberikan buahnya pada setiap
pagi dan petang. Orang yang berpendapat demikian adalah sebagai

berikut:

20752. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abu Mu'awiyah menceritalcan kepada kami, ia
berkata: A'masy menceritakan kepada kami dari Abu
ZJrabyary dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Katagi bisa berarti
pagl dan petang."ns '

20753. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Ubaid menceritakan kepadakg ia

't HR. Al Bukhari dalam kitab dalam To{sir Al etr'an (469g) dan Muslim dalam

^^- 
kitab Sifat Orang-Orang LIunoS*(63,U)-

"' Status hadits telah disebutkan tadi.et Al Mawardi dalan An-Mtka wo Al 'Uytot (3fi33) dan Ibnu Al Jauzi dal^m Zad
Al Masir (41359').
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berkara: A'masy menc€ritakan kepada kami dari Abu

habyan dari Ibnu Abbas, tsilang firman Allalx' UiEttn;

,iy, W k "Poho' itu memberikon buafurya pada setiap

musim dengan seizin fuhwtya"' ia berkata"'Makzudnya

adalah Pagi dan Pelarrg'"w

20754. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya

menceritakankepadakami,iaberkata:Sufyanmenceritakan

kepadakamidariA'masy,dariAbuh*yan''darilbnu
Abbas, dengan redaksi yang semisalnya'e3o

20755. Muharnmad bin Muharnrnad bin Amr menceritakan kepada

kami, ia berkata: Muhammad bin Abu Adi menceritakan

kepadakamidariSyr.bab,darisulaiman,dariAbuZhabyan,

dari Ibnu Abbas, dengan rcdaksi yang semisalnya'tsI

20756. Abu Krnaib menceritakan kepada kami, ia berkata: Thalq

menceritakan kepada l(ami dari TA,,iddah, dari A,masy, daf,i

Abu habyau dari Ibnu Abbas' dengan redaksi yang

se,misalnya.932

20757. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Ali bin Ja'd

menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah me'nceritakan

kepadakamidariA,masy,dariAbufrnbyan"darilbnu
Abbas, tentang firman Allalt 'W e"V S*'9 ql$ -*
,,Pohon itu memberilcot bualmya pada setiap nrusim dengot

D Al Mawardi dalam A*Nuha va Al 'Uyllll. (3/133), Ibnu Al laui dalrm Zad Al
_ - Masir (4R59), Ibnu Athiryah rl,lern kitab,{l Ltuhuro Al Wqjiz (3R35).* Ibtdn'Ibid
u' Ibtd.

FErl
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seizin Tuhannya, " ia berkata, "Maksudnya adalah pag dan

petang."933

20758. Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad
menceritakan kepada kami, ia berkata: Snraik menceritakan

kepada kami dari A'masy, dari Abu Zhabyan, dari Ibnu

Abbas: 'q; +ty,f-'gqU d! "pohon itu memberikan

buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhanrq/a," ia
berkata, "Maksudnya adalah pagr dan petang."e34

20759. Muhammad bin Sa'id menceritakan kepadaku, ia berkata:

Atran menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Kudainatr

berkata: Qabus _menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari

Ibnu Abbas: W ,ty, * k q:,A aj "pohon rtu

memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin

Tulunnya, " ia berkata, "Maksudnya adalatr, berdzikir kepada

Allah setiap saat pada waktu malam dan siang.',e3s

20760. Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Atran
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Kudainatr

menceritakan kepada kami, Qabus menceritakan kepada kami

$ari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, t;j
lA; gt,u,grkQiA "Pohon itu memberikan buahnya pada
setiap musim dengan seizin Tuhannya," ia berkata,

"Mirksudnya adalah pagr dan petang."e36

20761. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurratrman bin

n' Ibtd
%' Ibid
1l m* abi ftatim datam tafsimya et2243),
e36 Al Mawardi dalam An-Nukat wa At 'uyin efi33) dan Ibnu Al Jauzi dalan zad

Al Masir (41359).
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Mughra menc€ritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-

Dhahhak, tentang ay at, iA; gs,;ry, ?'q14 oj " P o ho n i n
memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin

Tulunnya" ia berkata, "Orang mukmin menaati Allatt pada

siang waktu matam dan juga pada setiap *rpo.,e37

20762. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada lomi, ia berkata: AMullah bin Abu

Ja'far menceritakan kepada kami dari ayahny4 dari Rabi bin

Anas, tentang firman Allab 'f*; *ypr'E q:A '*
"Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan

seizin Tuhawrya," ia berkata, "Amalannya naik pada awal

sianB dan alfiir rio.g.""t

20763. Al Qasim me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada lomi, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepada karri d"g Abu Ja'far, dari Rabi bin

Analr, tentang firman AllalL 'W 
etV yr'Y qiJ' 4i

"Polton itu memberikon brufurya pda setiq nrusim dengot

seizin Tulwurya," ia berkata, t'Amalennya naik pada awal

siang dan atfiir siang."e3e

207il. Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Alu
mendengar Abu Mu'adz berkata: Lrbaidullah bin Sulaiman

berkata: Aku merrdengar Adh-Dhahhak berkomentar, tentang

firman Allab 'r:*, *y, *'Y q14i aji "pohon itu
memberikon buahnya pada setiap musim dengan sebin
Tuhannya," ia berkat4 "la mengeluarkan buatrnya pada

ts' Ibnu Athiyyah dalamAl ltlahqrs Al Wajiz (343r.
n' Ibid
nt lbtd
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setiap waktu. Ini merupakan perumpam&m orang mukmin
yang taat kepada Allah pada setiap saat serta pada waktu
siang dan malarn hari, serta pada musim hujan dan
kemarau."94o

AhIi tafsir lain berpendapat batrwa maksudnya adalatr, pohon
itu memberikan buatrnya setiap enarn bulan dari putik bunga hingga
buahnya matang. Adapun orang yang berpendapat demikian adalatr
sebagai berikut ini:

20765. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:
Su&an menceritakan kepada kami dari Thariq bin
Abdurratrman, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia
berkata, *Kata i;7 berarti enam bulan.,,sl

20766. Ya'qub menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Aliyyah
menceritakan kepada kami, ia.berkata: Aynrb mengabarkan-kepada 

kami, ia berkata: Ikrimah berkata *Aku pernatr
ditanya tentang seseorang yang bersumpatr untuk tidak
berbuat demikian dan demikian, hingga gi .suatu waktu,.,,
Aku berkata, "Ada kalanya kata itu -.r*;.rt t- waktu yang
diketatrui, dan ada kalanya tidak diketatrui. Di antara 0,i
'waktu' yang tidak diketahui batas waktunya adalatr firman
Allah, @ ,o G',Eifr; ,Dan 

sesungguhnya kamu akan
mengetahui (kcbenaran) berita Al @r'an setelah beberapa
waldu /agf '. (Qs. Shaad [38]: 8g) Juga A1g yang diketatrui
batas waktunya adalatr seperti fimran Alratr, g--.kqiAaj

* Ibid
%r Ibnu Al Jauzi dalam kitab Zad Al Masir (4/359).
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'q; 
etV'Pohon itu memberitran buahrrya pada setiap musim

dengot seizin Tulronrqta' - "

Ia berkate "Yaitu jarak antara nakhlak yang baru berbunga

hingga keluar buahnya adalah enam bulan."e2

20767. Abu Krraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki'

menceritakan kepada kami dari Su$an, dari Ibnu Al
Ashbahani, dari Ilcimall ia berkata *Y-ata ,;*7 berarti erutm

bulan." %3

20768. Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id bin

Manshur menceritakan kepada kauti, ia berkata: Khalid

menceritakan kepada kami dari Asy-Syaib$, d*i Ikrimatr,

tentang firman AllalL 'q; *y,*1r64dj "Pohon itu

memberikot buahnya pada setiq musim dengan seizin

fuhorya" ia berkata,'?ohon tersebut adalah pohon kurma,

dan kata ii berarti enam bulan."s

20769. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Katsir bin

Hisyam menceritakan kepada karti, ia berkata: Ja'far

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ikrimah menceritakan

kepada kami tentang firman Allab 'q; ety,*kqt/la:;
"Pohon itu memberikan buhnya pado setiap musim dengan

seizin Tuluruya, " ia berkata, *Yaitu jarak waktu antara buah

hrma berbrmga hingga buahnya matang."qs

s2 lbnu Abi Hatim dalam tafsirnya (72243),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir
(4R59), dan Al l\fawardi dalam ArrNulra wa Al 'Uyun Qll32).x' Ibid* tbtd*t lbid
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20770. Al Mutsanna menceritakan kepada karli, ia berkata:

Qubaishah bin Uqbah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Sufuan menceritakan kepad. kami, ia berkata: Ikimah
berkata, "Kata ; be.arti enam bulan."%

20771. Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Qais menceritakan

kepada kami, Thariq bin AMurrahman menceritakan kepada

kami dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa ia pemah

ditanya tentang seormg laki-laki yang bersumpah trntuk tidak

berbicara kepada saudaranya hingga i,; 'waktu'. Ibnu Abbas

menjawab, "Kata ,; berarti ""*i bulan." Kemudian ia
menyebutkan bahwa jarak waktu pohon kumra berbunga

hingga siap petik adalah enam bulan."s7

20772. Abu Kuraib -snceritakan kepada kami, ia berkata: Waki'
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada

kami dari Thariq, dari Sa'id bin Jubair, tentang firman Allah,
'W ety,,#kqA{$ 'Pot-n itu memberikan buhrya
pada setiap musim dengan seizin Tuhawtya," ia berkata,

"Enam bulan."%t

20773. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazrd

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadah, tentang firman A[alL 9!,U p4, 
'gqiLl dj;

t'ij "Pohon itu memberikan bubrya pada setiap musim

arigon seizin Tuhonnya"" ia berkata, "Kata di b€rarti

*t Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya QD243),Ibnu Al Jauzi dalarn Zad Al Masir

^.- 
(4/359), dan Al Mawardi dalamAn-NukawaAl 'UyunQll32).

-' Ibnu Al Jauzi dalan Zad Al Masir @R59)-qt 
Mu;ahid dalam tafsirnya (hal.4ll) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir
(4t3se).



TdfstuAl/l.Xlwborli

antara enam hingga tujuh bulan, dan ia bisa dimakan pada

musim hujan dan kemarau."%9

20774. Mtrhammad bin AMul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muharnmad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, ia berkata: Hasan berkat4 "Kata ai berani erutm

hingga tujuh bulan. "e5o

20775. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdunahman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan menceritakan

kepada kami dari Abdurrahman bin Al Ashbatrani, dari

Ilrrimah, ia berkata, "Kata ,y berarti enam bulan." esl

Ahli tafsir lain berpendapat batrwa kata inz di sini berarti satu

tahun. Dan, yang berpendapat demikian adalatr sebagai berikut:

20776. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki'

menceritakan kepada kami, Abi Makin menceritakan kepada

kami dari Ilcimah, bahwa ia diberi pilihan antara merirotong

tangan budaknya dengan memenjarakannya selama fb.
Umar bin Abdul Aziz lalu bertanya kepadaku, maka aku

menjawab, "Jangan kaupotong tangannya." IJmar bin Abdul

Aziz pun memenjarakannya selama satu tahun. Kemudian ia

membaca firman Allatl, b & )3:4 "Merekn harus

memenjarokannya sampai sesuatu wahu. " (Qs. Yuusuf [12]:

35) Ia juga membaca firman Allah,lii, ttit ,ykqiA-'Aj

q' 
Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41359).

m Abdurrazzaq dalam tafsirnya QDa$ dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir
(4Rse).

ot lbnu Abi Hatim dalarn tafsimya (7D243) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zod Al Masir
(4Bse).
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"Pohon itu memberikan bruhnya pada setiap musim dengan

seizin Tuhannya. " Ia berkata, "Enam bulan.,,952

20777- Abu Kuraib menceritakan kepada karni, ia berkata: waki'
menceritakan kepada karni, ia berkata: Abu Bakar AI Hadzati
menambatrkan dari Ikrimah, ia berkata: Ibnu Abbas berkata:

l<at^ ib memiliki dua arti, yaitu waktu yang diketahui
batasnya dan waktu yang tidak diketatrui batasnya. Adapun
waktu yang tidak diketatrui batasnya, seperti dalam firman
AllalL @>+ firlciA$j "Dan sesungguhnya kamu akan

mengetahui (kebenaran) berita Al Qur'an setelah beberapa

wabu lagt." (Qs. Shaad [38]: 88) Sedangkan waktu yang

diketahui itu seperti firman Allalr 'q; ety*kq:A'*
"Pohon itu memberikan buabrya pada setiap musim dengan

seizin Tuhannya."gs3

20778. AI Mutsanna menceritakan kepada karni, ia berkata:'Muhammad 
bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkat4 *Aku

bertanya kepada Harnmad dan Al Hakam tentang seorang

laki-lald yang bersumpah unt,k tidak berbicara kepada orang
lail hingga ;;. Ia lalu berkata, .Kata iJi berfiti satu

1"5*r.u954 ' '

20779. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa
menceritakan kepada kami, Harits menceritakan kepada
lomi, ia berkata: Hasan menceritakan kepada kami, ia

lll tUr" Athiyyah dalanAl Muhors At Wqib eR3S)."' Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya(7D2a\ dan Ibnu Al Jauzi dalan zad Al Masir
(4t3se).

't lbnu Athilyah dalam Al Muharru Al Wajiz e1335).
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berkata: Warqa' menceritakan kepada kemi, Hasan bin

Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Syababatr

menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa' menceritakan

kepada kami, Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syibl menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujatrid, tentang firman Allah, yt k "Pada

setiap musim," ia berkata, "Padasetiap 1r1*.'r 955

20780. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu 7-aid berkat4

tentang firman Allah, i* k 6U -i!"Pohon itu

memberikan buahrrya pada setiap musim," ia berkata,

"SetiaP tah"n."955

20781. Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Salam menceritakan

kepada kami dari Atha bin Sa'ib, dari seorang laki-laki di

antara mereka, bahwa ia bertanya kepada Ibnu Abbas, "Aku
bersumpatr untuk tidak berbicara kepada seseorang hingga

ii." Ibnu Abbas lalu membaca firman Allah, kqAl'":;
f,"Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim."

Jadi, kata i? tr:rartisatu tahun.e57

20782. Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ghasil

menceritakan kepada kami dari Ikrimah, ia berkata: Aku
diutus untuk menemui Umar bin Abdul Aaz" lalu ia berkat4

"5 Mu3ahid dalarn tafsirnya (hal.4ll) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
'{Jyun(31132).

et [bnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41359).
et' lbnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41359) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-

Tozil (31377).
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"Wahai maula Ibnu Abbas, aku bersumpah untuk tidak
melalukan ini dan itu hingga Oi. epu afi ib yang kalian
tahu?" Aku menjawab, "Ada ,E lwafcir; yang tidak
diketatrui batasnya, dan ada ,}-'yurg diketahui batasnya
Adaptrn ,b y*g tidak dikeiatrui batasnya, seperti dalam
firman airar @ rff*q, Ki d ji.lt.niy+.ti.i; ot;i
'Bukankah telah datang otas manusia satu wahu dari masa"

sedang dia kctika itu belum merupakan sesuatu yang dapat
disebut'? (Qs. Al Insaan 176l: l) Sedangkan ,b y*e
diketatrui batasnya itu seperti dalam fimran afan, -aj'q; et,",*krai4 'poho, itu memberikan buahnya pado
setiap musim dengan seizin Tulwwrya'. yaitu waktu antara
satu tatrun hingga tatrun yang lain.,, Umar bin Abdul Aziz
berkata "Kau benar, wahai moula Ibnu Abbas. Betapa bagus
penjelasanmu!'9st

20783. rbnu Harnid menceritalmn kepada kami, ia berkata: Jarir
menceritakan kepada l€mi dari Ath4 ia berkat4 ..Seorang

pelayan Ibnu Abbas datang dan berkat4 .Aku bernadzar
,ntuk tidalc bicara kepada seseorang hingga ;b,,.Ibnu Abbas
lalu membaca firman Ailalt 'p,r'E qi* oj ,pohon ttu
memberikan buahnya poda setiap musim dengan,. Jadi, kata

iri berarti satu tahun." $e

Ahli tafsir lain berpendapat bahwa kata ;,; di tempat ini
berarti dua bulan. Adapun yang berpendapat demikian adalatr sebagai
berikut:

's lbnu Abi Hatim dalam tafsinrya (7R) dfi As-suyuthi dalam Ad-Durr Al
Mu*ur (5D4). As-suyuthi menisbatkannya kepada Ibnu Abi Hatim dalam
taftirnvat' lbnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41359).
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20784. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad

bin Muslim Ath-Tha'ifi menceritakan kepada kami dari

Ibratrim bin Maisaratr, ia berkata, "Seorang laki-laki datang

kepada Sa'id bin Musayyib dan berkata, "Aku bersumpatr

unhrk tidak bicara kepada fulan hingga ,b:' Sa'id bin

Musayyib lalu berkat4 "Allah berfirman, grkqda:;
'q; 

AtV'Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim

dengan seizin Tuhannya'. Pohon ini adalatr pohon kurm4 dan

buatrnya matang hanya dalam waktu dua bulan. Jadi, kata gi
berarti dua bulan."e5o '

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar menurutku

adalatr yang mengatakan batrwa maksud kata ge di tempat ini adalah

pagi dan petang, serta setiap saat, karena Allah membuat buah yang

dikeluarkan pohon ini pada setiap saat sebagai perumpamaan bagi

perkataan dan perbuatan orang mukmin. Tidak diragukan lagi, orang

mukmin itu amal shalih dan ucapannya diangkat kepada Allah pada

setiap hari, bukan setiap tahun, atau setiap enam bulan, atau setiap dua

bulan. Apabila demikian, maka perumpamaan tersebut tidak berbeda

dengan yang diumpakan dari segi makna, sehingga telah jelaslah

pendapat kami.

Mungkin seseorang bertanya, "Kurma apa yang'memberikan

buahnya setiap waktu di sepanjang musim panas dan semi?"

Pertanyaan ini dijawab, "Pada musim hujan, yang dimakan adalatl

mayangnya. Sedangkan pada musim pil6, yang dimakan adalah

* lbnu Abi Hatim dalam tafsirnya (7D243),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir
(41359), dan Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al 'IJyun (31133). Al Mawardi dan
Al Baghawi dalarn Ma'alim At-Taruil (31277), dantidak menisbatkannya.
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kunna mentah, kunna mengkd, kurma basah, dan kurma kering.

Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

20785. Muhammad bin AMul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Mutrammad bin Tsu meNrceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadah, tentang firrran Allah, k1|1t r;j
'q; etVfr "Pohon itu memberikan buahnya pada setiap

musim dengan seizin Tuhawtya," ia berkata, "Buabnya dapat

dimakan pada musim hujan dan kemarau."e6l

20786. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

$1r Qatadatr, tentang firman Allah, ,ib W k Gt -a3;

tiSj "Pohon itu memberikon buahnya pada setiap musim

dengan seizin Tuhawrya, " ia berkata, "Ia dapat dimakan pada

musim hujan dan kemarau."s2

20787. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada karni, ia berkata: Abdullah bin
AMulIah bin Abu Ja'far menceritakan kepada karni dari
ayahnya, dari Rabi bin Anas, tentang firman Allah, Aj
't:*; e"y,**1fqiA "Pohon itu memberikan buahnya pada
setiap musim dengan seizin Tuhonnya." Maksudnya, amal

orang muhnin itu diangkat pada awal siang (pagi) dan akhir
siang (petang).m

CCC

5t Abdnrrazzaq dalam tafsimya Qr24) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya
Qn2$).s2 lbnu Abi Hdim dalam tafsirnya Qn2$) dan lbnu Al Jauzi dalrm_ zad Al Masir
(4te).

53 ll naghawi dalam Ma'alim At-Tozil (3R77).
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@#
oDarr puumpanaanlcalima yarJghrtr:urk seputi polwn yarJg

bffi& yang tclah dicabut ilengan al<m.al<mtrya ilmi
hrmi; fidak dqt tptap (tegak) sedikit tutt.'

(Qs. Ibraahiim U4l:26)

Takryit lirman Arrah: u.&j -*t+-r;K # -#E 
S

@ $ Uq V ,$* 0j @o" perumpamaan katimat yong buruh
seperti pohon yang buruh, yang telah dicabut dengan ahar-akarnya
daripermuhaan bumi; tidak dapat tetap [tegakJ sedikit pun)

Abu Ja'far berkata: Allatr mengunpamakan syirik kepada
AllalL seperti kalimat yang btruk, seperti pohon yang buruk.

Ahli tafsir berbeda pendapat tentang pohon itu, dan mayoritas
berpendapat bahwa itu adalah pohon hanzhal. Dan, yang berpendapat
demikian adalah sebagai berikut ini:

20788. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kauri, ia
berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syu'batr menceritakan kepada kami dari Mu.awiyah
bin Qunah, ia berkata: Aku mendengar Anas bin Malik
berkomentar tentang firman Allah, iJK # -*S: t ;
iiriy"Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon

yang burulc," ia berkata, ..Ifu adalah pohon syaryan.,, Aku

#t-l;l ;

GI
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20789.

20790.

20791.

lalu bertanya, "Apa itu pohon syaryan?" Ia menjawab,

"Haruhal. " Mu'awiyah pun menyetujuinya.g$

Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syababah menceritakan kepada karni, ia berkata:
Syu'batr menceritakan kepada kami dari Mu.awiyatr bin

Qurrah, ia berkata: Aku mendengar fuias bin Malik
berkomentar, tentang firman Allah, ';gS # *;f JIS
i4"Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon

yang buruk, " ia berkata, "Ifu adalah pohon hanzhal."e65

Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Aru bin
Haitsam menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu,bah
menceritakan kepada kami dari Mu'awiyatr bin eurrah, dari
Anas bin Malik, ia berkata, "Itu adalah pohon syarya4 yaitrt
pohon hanzhal."966

Atunad bin Manshur menceritakan kepada kami, ia berkata:
Nu'aim bin Hammad menceritakan kepada karni, ia berkata:
Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari Ibnu
Juraij, dari A'masy, dari Hayyan bin Syu.bah, dari Anas bin
Malilq tentang firman Allah, -# i;S "seperti pohon
yang buruh" ia berkata, *Itu adalah pohon syaryan.,, Aku
lalu bertanya kepada Anas, "Apa ifu pohon syaryan?', la
menjawab, "Pohon harahal. "967

1 tUru Al Jauzi dalan Zad At Masir (4t360).s5 At-Tirmidzi meriwayatkan dua haait" iri a*i Nabi SAW dalam Tafsir Al ear'an
(3119), Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41360), Ibnu Katsir dalam t"Ei-y"

^-- 
(8/198), dan Ibnu Athiyyah dalarnAl Muharrar Al Wajiz (31336).w lbtd.

s'At-Tirmidzi meriwayatkan hadis-hadits ini dari Nabi SAW dalam Tafsir Al
Qtr'an (3119), Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41360), Ibnu Katsirdalam
tafsirnya (8/198), dan Ibnu Athiyyah dalarnAl Muharrar Ar wajiz (3/336).
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20792. Ya'qub menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Aliyyah

menceritakan ke,pada kami, ia berkata: Syu'batr menceritakan

kepada kami, ia berkata: Aku keluar bersama Abu Aliyah

menuju tempat Ali, lalu kami tiba di sana. Ia berkomentar

tentang firman Allall {+ ,;K # *8: LrS "Dan

perumpamcum kalimat yang buruk seperti pohon yang

buruh" ia berkata, *Itu adalah pohon harzhal." e68

20793. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin

Ibratrim menceritakan kepada kalni dari Syu'aib bin Habhab,

dari Anas, dengan redaksi yang semisalnya.e6e

20794. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Adam Al

Asqalani menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'batr

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Iyas

menceritakan kepada kami dari Anas bin Malik, ia berkata,

"Pohon yang buruk adalah pohon syaryan." Aku lalu

bertanya, "Apa itu pohon syaryan? " Ia menjawab, "Pohon

lunahol."97o

20795. Al Mutsanna menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad

menceritakan kepada karni dari Syu'aib, dari Anas, ia

berkate *Ihr adalah pohon han'hal." e7r'

20796. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mattdi bin Maimun

menceritakan kepada kami dari Syu'aib, ia berkata: Anas

*' Ibtd.u lbid
no lbtde'Ibid
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berkomentar, tentang firman Atlah, ,;K # *$ bS
1irjl"Don perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon

yang buruk," ia berkata, *Itu adalah pohon hanzlnl.

Tidakkah kalian lihat bagaimana angin menerbangkannya ke

kanan dan ke ki;'2uetz

20797. AI Mutsaona menceritakan kepada karni, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada karni, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,

tentang firman Allatr, -*+ ';;K "seperti pohon yang

buruh" bahwa maksudnya adalah harahalah.eT3

Ahli tafsir lain berpendapat batrwa pohon ini tidak diciptakan di

bumi. Dan, yang berpendapat demikian ini adalah berikut ini:

20798. AI Hasan bin Muhammad Az-Za'fanni menceritakan kepada

kami, ia berkata: Affan menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abu Kudainah menceritakan kepada kami, Qabus

menceritakan kepada kami dari ayaturya, dari Ibnu Abbas,

tentang firman Allah, u.Jt.l ir+r;K # *St S

16 o:611 ,r.:$ 9i "Dan Perumpamaan kalimat vang
buruk seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut dengan

akar-akonya dari permukaan bumi; tidak dapat tetap

(tegak) sediHt pu4", ia berkate *Ini adalatr perumpamaan

yang dibuat Allah, namun Allah tidak menciptakan pohon ini

di atas 6,r-i.rr 94

Diriwayatkan, sebuatr kJwbar dari Rasulullah mengenai

kebenaran pendapat, bahwa maksudnya adalah lwrahalah. Jika

m Ibtd
% Ibtd.

't lbnu Abi Hatim dalam tafsimya(7D2$).
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lhabm ini b€nar, maka tidak boleh ada pendapat lain. Jika tidak, maka

pohon tersebut adalah pohon dengan sifat-sifat yang dilekatkan Allatt

padanya itu. Klrobo tersebut adalatr:

20799. Siwar bin Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ayahktr menceritakan kepada l@mi, Hammad bin Salamatt

menceritakan kepada kami dari Syu'aib bin Habhab, dari

Anas bin Malik, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Maksud

firman Altah,,rfi Ai n- #i -# -r;K i+ e-E: Jli
t6a:$Y "Do, perumpamaan kalimat yang buruk seperti

pohon yang buruh yang telah dicabut dengan akar-akarnya

dari permukaan bumi; tidak dapat tetap (tegak) sedikit pun,"

adalah pohon hatahalah.'fis Syu'aib berkata, "Aku

memberitatlrkan hd itu kepada Abu Aliyah, lalu ia berkata,

'Memang demikianlah pendapat metreka' ."

Firman-Ny r, .;i7fi gi oe iA "Yang telah dicabut dengan

akar-akonya doi permukaan bumi." Ia berkata, "Kata .J;Zi artinya

dicabut. Kalimat il+f Uerarti aku mencabut akarnya." Pendapat kami

ini sejalan dengan pendapat ahli takwil, dan yang berpendapat

demikian adalah sebagai berikut ini:

20800. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah, i; n tEf
,ri$ "Yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari

e75 HR. At-Tirmidzi daJam Tafsir Al Qur'm (3119) dan Ibnu Al Jauzi dalan Zad Al
Masir (41360).
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permukaan bumi," ia berkata, "Ia dicabut dari permukaan

6,r*i.11976

Tentang firman Allah, IfiUQY "Tidak dapat tetap (egak)
sediHt puft," ia berkata, "Pohon ini tidak memiliki keteguhan

dan akar di tanah untuk teguh dan berdiri. Pohon yang disifati
Allah sedemikian rupa ini dijadikan sebagai penrmpamrun

bagi kekafiran dan kemusyrikan orang kafir. Maksudnya,

kekafiran dan amal perbtraran orang kafir yang berupa

maksiat kepada Allah, tidak punya keteguhan dan tidak ada

tempat naik di l*grt, karena amalannya sama sekali tidak
naik kepada Allah."

Pendapat kalrri ini sejalan dengan pendapat ahli takwil, da.
yang berpendapat demikian adalah sebagai berikut ini:

20801. Muhammad bin Sa'id menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepada karni, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepada kami dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, Jl:
tfiu:6v *ifi 0i u.Li"i -#i;tr # 1$ "Don

perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruh
yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan

bumi; tidak dapat tetap (tegak) sedikit pun," ia berkat4
*Allah membuat perumpamaan tentang orang kafir seperti

pohon buruk yang dicabut dari permukaan bumi; tidak dapat

tegak sedikit pun. Maksudnyq orang kafir amalnya tidak
diterima dan tidak bisa naik kepada Allah. Ia tidak memiliki

n6 Abdunazaqdalam tafsinrya (2D45),Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya Or2244),
dan Ibnu Al Jauzi dalamZadAl Masir (41361).
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akar di bumi dan tidak punya cabang di langit- Maksudny4 ia

tidak memiliki amal shalih di dunia dan di u11rr-i.re7

20802. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazrd

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadatr, tentang firman Allah, -r;K '#'*:9 bS
# eq t1 ,rifi gi ,t. JiX -7i'!; "Dan perumpamaan

katimat yang buruk seperti pohon yang burulc, yang telah

dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi; tidak

dapat tetap (tegak) sedidt Pilil," ia berkata "Ada seoftmg

laki-laki bertemu dengan seorang ulam4 lalu orang itu

berkata, 'Apa pendapatnru tentang makna kalimat yang

bunrk?' Ia menjawab, 'Aku tidak melihat tempat mengakar di

bumi dan tidak pula temPat naik di langit. Ia terus menempel

di leher si empunya hingga Hari Kiam rlt 3e78

20803. Ya dmenceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada

kami dari Qatadatr, dari Abu Aliyatr, batrwa ada seorang laki-

latci yang pakaiannya diterpa angin, lalu ia melaknat angit.

Rasulullah SAw pun bersaMa, i*,'# J';f, rt;U'1:'i'i:1E t
tin tb * :f,JlrrL;;u {\'i'A"Jongortah lcalfan ielahat
angin, karena ia diperintahkan. Barangsiapa melabtat

sesuatu yang tidak pantas dilabtat, maka labtat itu kzmbali

kcpada penguc apnya.'e?e

r lbnu Abi Hatim dalam tafsimya Qn242) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir
(4t360).

et As-suyuttri dalam Ad-Durr Al Mantsw (5D6), dan tidak menisbatkannya kepada

siapa pun.
ry m- Abu Daud dalam kitab Adab (4908\ dan Ath-Thabrani dalam Al Mu'ian Al

Kabir (l2l 160, no. 127 57).
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20804. Al Qasim menceritakan kepada kalrri, ia berkata: Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: AI Hajjaj

menceritakan kepada kami dari Abu Ja'far, dari Rabi bin
Anas, tentang finnan Allah ,;K # i,$ Jli
iir$"po, perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon

yang buruh" ia berkat4 "Orang kafir ini tidak memiliki arnal

di bumi dan sebutan yang baik di langit.'

Tentang firman Allah, ,r:{ 0} e i$j ,,yang telah

dicabut dengan akar-alrarnya dari permukaan bumi," ia
berkata, "Amalnya tidak naik ke langit dan tidak dapat tegak

di bumi." Lalu ada yang bertanya, "Di mana amal-amal

mereka?" Rabi bin Anas meqiawab,'Mereka memikul dosa-

dosa mereka di atas punggung -ereka."980

20805. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Fudhail bin
Marzuq menceritakan kepada kami dari Athiyyah Al Aufi,
tenrang firy* Allah, ettA #l;gs # *$:b;
Sfi t: q U, ,-?.ifi gi "D* pentmpamaan kalimat yang
buruk seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut dengan

ako-akarnya dari permukaan bumi; tidak dapat tetap
(tegak) sedikit pun," ia berkata, "Itu adalah perumpamaan

orang kafir yang ucapan baik dan arnal shalihnya tidak naik
ke langit."esl

20806. AI Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMullah bin Shalih menceritalcan kepada kami, ia berkata:

* Lihat Ibnu Athilryah dalam Al Muhoro Al wajiz (3t336) dan Ibnu Al Jauzi
Mn Zad Al Masir (4/360) dari lbnu Abbas.o' Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (4R60) dan Ibnu Athiryah dalan Al
Muhtrt Al Wajiz (31336).
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Mu.awiyah menceritakan kepada kami dari Ali, dari Ibnu

Abbas, ia berkata "Firman Allah: # *{ t'S 'Dan

perumpamaankalimatyangbtruk',maksudnyaadalah
syirik. Firman Altab' -r+ -r;K 'seperti pohon yang

buruk',maksudnya adalah ofimg kaft' Firman Allab U-i$
lfi u:6 |' ,.P.'11 9} ,Yang telah dicabfi dengot ako.

it-rrryo dari permukaan bumi; tidak dapat tetq (tegak)

sedikit punl maksudnya adalah syirik itu tidak memiliki dasar

dan argumen yang bisa dipegang oleh orang kafir, dan Allah

tidak menerima suatu amal yang disertai dengan perbuatan

syirik'.'eE2

20807. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: AMullah bin Abu

Ja.far menceritakan kepada kami dali ayabnya, dari Rabi,

tentang firman Allab -i"* i;K # -vS L'S uDanr

perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang

buruh" ia berkata, '?erumpamaan orang lofir itu seeerti

pohon yang bunrk. ucapan dan amalnya tidak memiliki akar

dan cabang. ucapan dan perbuatannya tidak bisa t€guh di

bumi dan tidak bisa naik ke l-g,t'""'

20808. Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku

mendengar Abu Mu'adz berkata: ubaid bin sulaiman

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhahhak berkata, *Allah mengumpamakan orang kafir

dengan pohon yang bunrk, yang dicabut dengan akar-akarnya

dalipermukaanbumi,tidakdapattegaksedikitpun.

en lbid,t' Lihat Ibnu Athiyyatr dalam Al Muhsrar Al Wajiz (31336) dan Ibnu Al Jauzi

dalam Zad Al Masir (41360) dari Ibnu Abbas'
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Maksudnya, ia tidak memiliki akar dan cabang, tidak punya

buah, dan tidak punya manfaat. Seperti itulah omng kafir,

berbuat dan berkata bailq tetapi Allah tidak menj

berkatr dan bermanfaat." 9e

CCO

)i\ti(oji'6i:#-
it1Y{iiffiS"Ahlxit34"Yt'ri--g

" Nloh meneguhl<arJ (imari ofimg.orang yar.g fuiman
ilmgan ucapmr yary tcgth itu ilalarnl<chidupan ili hmia
df,rr di akhirq dan Nlahnwryesatlcmt ofimg.orcmg yang

zlwlim ilan nunperhnt oyo y ang Dia lcehendaki."

Qs. Ibraahiim U4l:271

i)ql(tgo*pi

Tatnir firman Auah:- ijp;ie,"ij]i )f,$.r(Ojlifi q_
ris_v,fi W'<*ht N |i_-rrr?-$t J tliti ltuon

meneguhkan fimanJ orangqrang yang beriman dengon ucapan

yang teguh itu dalam kehidupan di dunio dan di ahhirat; dan Allah
menyesathan orang-orang yang zhalim dan mengterbuat apa yang
Dio kehendahi)

Abu Ja'far berkata: Maksud firman Allah, O-li':"t :#-
lfi( "Allah meneguhkan orang-orang yang beriman," adalaty Allatl
merealisasikan amal dan iman mereka dengan ucapan yang benar.

* Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (4fl(f/)dari Ibnu Abbas.
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Maksud firman Allah, ,"91 );rfL, "Dengon ucapan yang

teguh" adalalr" dengan ucapan yang benar, yaifu kesaksian bahwa

tiada hrhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah.

Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang fimran Allab tP-\A
Q+li "Dolo kchidupan di &nia."

Sebagian ulama berpendapat bahwa maksudnya adalalL Allah

meneguhkan mereka sewaktu di alam kubru sebelum Hari Kiamat-

Dan, yang berpendapat demikian adalah sebagai berikut ini:

20309. Abu Sa'ib Salam bin Junadatr menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari

A'masy, dari Sa'd bin Ubaidah, dari Al Barra bin Azib,

tentang firman Allah, A *9i );rJ!',t;t( OJi':r'i i8-
€di l#1 "Allah meneguhkan (iman) orang-orumg yang

beriman dengan ucapan yang teguh itu dalon kchi&ryan

dunia," ia berkata, '?enegtrhan di kehidupan dunia adalalL

dua malaikat mendatanginya di alam kubur, lalu dua malaikat

itu bertanya, 'Siapa Tuhanmu?' Orang mukmin itu menjawab,

'Tuhanku Allah'. f,hra malaikat itu bertanya,'Apa agamamu?'

Ia menjawab, 'Agamaku Islam'. Dua malaikat itu bertanya,

'Siapa nabimu?' Ia menjawab, Nabiku Muhammad SAW.

Itulah peneguhan di kehidupan dunia."ets

20810. Abu Kuraib menceritakan k"pada kami, ia lerkata: Jabir bin

Nuh menceritakan kepada kami dari A'masy, dari Sa'd bin

eE' Al Bukhari dan Muslim meriwayathan sebuah hadits yang semakna densan

hadits ini. Riwayat Al Bukhari terdapat dalam kitab Tafsir Al Qur'ot (4699), dan

riwayat Muslim terdapat dalam kitab Surga dan Gamboan Kenibnatamya (73).

Atsar ini disebutkan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (4R61) dan Al Baghawi
dalam Mo'alim At-Tarail (31378).
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Ubaidah, dari Al Barra' bin Azib, tentang makna yang

serupa9t6

20811. AMullah bin Ishaq An-Naqid Al Wasithi menceritakan

kepada kemi, ia berkata: Wahb bin Jarfu menceritakan kepada

kami, ia berl@ta: Syu'bah menceritakan kepada kami dari

Alqamah bin Mirtsad, dari Sa'd bin Ubaidah, dari Al Bara'
bin Azib, ia berkata: Nabi SAW menyebut omng mtrkmin

dan orang lefir, lalu beliau bersabda,

':fi q- , ti U,it , ?tt ,i., ,Jv ,i ,f ,b s1 glt L1

1;-$t j' V'ai ipt',"9t )i\$;t O-ii
"Orangmubnin apabila ditanya di dalam htbwnya, maka ia
menjau'ab, Tulnnfu adolah Allah,. Itulah maksud firman
Allah Allah meneguhkon (iman) orang-ordng yang beriman

'- dengot ucqpan yang teguh itu dalam kchifupu, &mia dan

alchirat.- %7

20812. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia
berkata: Hisyam bin Abdul Malik menceritakan kepada kami,

Suwaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Alqamatr bin
Martsad menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku
mendengar Sa'd bin Ubaidah dari Al Barra'bin Azib, batrwa

Rasulullah SAW bersabd4

% tbid.
s7 HR Muslim dalam kitab Swga dot Ganbsan Kenibnatannya (73), serta Al

Bukhari dalam kitab Tofsir Al Qw'ot (46lgg).t,rlfazh hadi8 miliknya.
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,?<iti'€att#A
.,,orangmubninituapabiladitanyadihlburmalraia

bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah' dan Muhammad

adalah utusan Allah. Itulah tnaksud Fir'aun Allah, 'Allah

meneguhlran (iman) orang'orang yang beriman dengan

ucapan yang teguh itu dalam lrehidupan dunia dan alchirat,.',

988

20813. Husain bin salmah bin Abu Kabsyatr dan Muhammad bin

Ma'mar Al Bahrani menceritakan kepada kami, latazh hadits

adalah milik Ibnu Abu Kabsyatr, keduanya berkata: Abu

Amir Abdul Malik bin Amr menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abbad bin Radyid menceritakan kepada kami dari

Daud bin Abu Hindun, dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id, ia

berkata: Kami pernatr bersama Rasulullah SAw menshalati

j enazah, I alu beliau bersabda,

Bukhari dalam kitab Tafsir Al Qur'an (4699)'

il;lt aanm fitab Surga dan Gambaran Kenikmatannya (73), Abu Daud

aauo, r.i"u sunnah(4750r, dan Ibnu Majah dalam kitab zuhud (4269).

@
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,'; 'Jui d W-'of Ui ,-*it j\",+t; '^) '&- '; )* y
'l; Y ,{i6 bctt ,i i,ctt tf: gi e'i #."; ',;ri
\) *r:tfi \) *r:r:t':t, ,'i'Jt 5 ,! qr\f c :J:fr g,tr1t t- G'ei ! iy ,stt t.:o ,'i ,stl -rr;i lllU'i'e'; tq.&\

26t 
jt "qt; 'i e'i .rii rJ{f }i,r Lrr ,of \1 r1fi ,a.t.

iC .;Ar ri ilii i' eb '^iu.*'gt-!.rii' *.i
,ii$ y'lt ,P ii Vt t!, u ,,br J;, t;- :1.,abi izn

4- :p, *b, d* :,',:;;,:i rU;+ Attbth
*fr |-#rr;$t *)3 €ai -XLt A,ilAt )if\[i;r. 6-$r Ar

ti62rltll'gg5'<a*ht
"Wahai manusia, sesungguhnya umat ini diuji di htburnya.

' Apabila seseorang dimakamkan dan sahabat-sahabatnya
telah meninggalkannya, maka malaiknt mendatanginya
dengin rnembawa palu, lalu ia mendudukkannya. Mataikat
itu bertanya kepadanya, 'Apa pendapatmu tentang orang ini
(Nabi Muhammad)?' Jika ia beriman maka ia berlcota, ,Aht

bersalrsi tiada tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada
sehttu bagi-Nya, dan Muhammad adalah hamba-Nya serta
utusan-Nya'. Malaikat itu lalu berkata lcepadanya, ,Engkau

benar'. LaIu dibukakan untulmya pintu ke neraka dan
dil@takan, 'Inilah tempatmu seandainya kamu htfur kepada
Tuhanmu. Tetapi karena engkau beriman kepada-Nya, maka
Allah menggantimu dengan yang ini'. Kemudian dibulmrran
untulotya pintu kc surga. Lalu orang itu hendak pergi ke
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surga, namun dilcatakan kcpadanya, 'Diamlah!' Kemudian ia

diberi keluasan dalam latbwnya.

Adapun orang kafir atau munafilc, bila kcpadanya dikatakan,

'Apa pendapatmu tentang orang ini?' maka ia menjwab,

'Aht tidak tahu'. Lalu dikatakan kcpadanya, 'Kamu tidak
tahu, tidak berusaha tahu, dan tidak mencari tahu'.

Kemudian dibukakon baginya pintu kc surga, dan dilrotakan

kepadanya, 'Ini adalah tempatmu seandainya englcau

beriman kepada Tuhanmu. Tetapi, karena engkau hrfur,

malra Allah menggantimu dengan yang ini'. Kemudian

dibukakan untulmya pintu le neraka. Malaikat itu lalu
memuhtlnya dengan palu, dengan puhtlan yang suaranya

bisa didengar oleh semua maffiiluk Allah, kecuali jin dan

manusia." Sebagian satrabat beliau lalu bertanya, "Ya
Rasulullah, tidak seorang pun di antara kami yang bila di

depannya ada malaikat berdiri dengan membawa palu, maka

ia pasti gemetar?" Rasulullah SAW lalu membaca ayat,
*Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman

dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan dunia dan

alrhirat; dan Allah menyesatkan orang-orang yang zhalim

serta memperbuat apa yang Dia lcehendaki. "ese

20814. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Bakar bin Ayyash menceritakan kepada kami dari A'masy,

dari Minhal, dari Zadza\ dari Al Barra', batrwa Rasulullah

SAW bersabda 
-pembicaraan 

saat itu tentang dicabutnya

roh orang mukmin-,

eEe HR Muslim dalam kitab Surga dan Gambaran Kenilonatannya (67, 70), Ibnu
Majah dalam kitab Zuhud (4268), dan Ahmad dalam musnadnya (31346).
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,pr'-#;i e *.*# )its $.61 ,qG ve L")) 
"ti

,i>rl.)i uit ,J:# t3E; tl :9r'fi ,?nt j, ,i'-* sC:, u
,lnt J':-r; ,i'-* t 6 1 ,s{t S.:Sr is c ,'i P'fi*
,i:*i y L*v,Ir vE Llj |JW rJjr.i 6 ,p\:-*
o,.. 6. 

"' 
' ' :'

:,-Fs r at Ji'J.x:Jv, €*'o:l?'a(,)Ar u;6 e:4
'r;-ii j, t;'ti'r;:I A ;,9i SrSu,6r. OJi'i,i 3S-

"Lalu rohnya dikcmbaliknn ke jasadnya. Dua malaikat

mendatanginya dan mendudukkannya di htburnya. Keduanya

bertanya, 'Siapa Tuhanmu?' Ia menjawab, 'Tuhanlat Allah'.

Keduanya bertanya, 'Apa agamamu?' Ia meniav'ab,

'Agamaht Islam'. Keduanya bertanya kepadanya, 'Siapa

laki-laki yang diutus di tengah knlian itu?' Ia menjawab,

'Dia Utusan Allah'. Keduanya bertanya, 'Apa yang
"membuatmu tahu?' Ia menjavtab, 'Aht membaca Kitab Allah

lalu beriman kepadanya dan membenarkannya'. Allah lalu

berseru dari langit, 'Hamba-Ku benar'. " Beliau bersabda,

"Itulah malou firman Allah, 'Allah meneguhkan (iman)

orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu

dalam kehidupan dunia dan di akhirat'."ee0

20815. Abu As-Sa'ib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Mu'awiyah menceritakan kepada kami, ia berkata: A'masy

menceritakan kepada kami dari Al Minhal, dai Zadzan, dari

l\l Barra', dari Nabi SAW, dengan redaksi yang serupa.eel

es fn Muslim dalam kitab Surga dan Gambaran Keniknatannya (70) dengan

hadits senada.e' Status hadits telah disebutkan. Lihat Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41361)

dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (8/199).
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20816. Humaid dan Ibnu waki' menceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari

A'masy, dari Minhal, dari Zadz,aq dari Al Barra', dari Nabi

SAW, dengan redaksi Yarg seruPa.ee'

20817. Ibnu waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Namir menceritakan kepada kami, ia berkata: A'masy

menceritakan kepada kami, Minhal bin Amr menceritakan

kepada kami dari Zadzan, dari Al Barra', dari Nabi SAW,

dengan redaksi yang seruPa. 
ee'

20818. Ibnu Hamid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakam

bin Basyir menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin

Qais menceritakan kepada kami dari Yunus bin Khabbab,

darizay'rzarL. dari Al Barra'bin Azib, dari Nabi SAW, dengan

redaksi yang serupa.sa

20819. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada

kami, ia berkata: Sa'id bin Manshur menceritakan kepada

kami, ia berkata: Mahdi bin Maimun menceritakan kepada

kami, seluruhnya dari Yunus bin Khabbab, dari Al Minhal

bin Amr, dan Zadzatr, dari Al Barra bin Azib, ia berkata:

Rasulullah SAW bersabda 
-pembicaraan 

saat itu seputar

dicabutnya roh orang mukmin-,

ez lbid
e3 lbid
no lbid.
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;:, l* {c* ui'&: ui'8r'; ,i:rr" el e 
"t 

#i
,i'-frt ';re!+ *'r {'it, Jb "rYJ',*; ,ilt-,)i 61;1 ,h'
',s U* 1/:F ,rb ?,p n ;t 1 r,i: 63 |ttr';
i# a *gt )i\t;-1( 6.5i'ir :#_ ,b:?ht J,A

"H 'C) ,?>:;gi 4:i i,r ,), |JW , rA*ii J3 t;,li
.i* d'Jt 5 &3 {'\t ,*

"Lalu malaikat mendatanginya di htburnya dan bertanya,

'Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu?' Ia
menjawab, 'Tuhanht Allah, agamaht Islam, dan nabiht
Muharnmad SAW'. Malaikat itu lalu menggertal*tya dan

berkata, 'Siapa Tuhanmu dan apa agamamu'? Itulah fitnah
teraWtir yang dihodapankan lcepada seorang mulonin. Itulah

- saat Allah berfirman, 'Allah meneguhkan (iman) orang-

orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam

lrchidupan dunia dan di aWtirat'. Lalu ia menjawab,

'Tuhanht Allah, agamaht hlam, dan nabilru Muhammad

SAW'. Lalu dikatalcan kcpadanya, 'Kau benar'. Lafafuhadits
milik Muhammad bin Abdul A'la. ee5

20820. Muhammad bin Khalaf Al Asqalani menceritakan kepada

kami, ia berkata: Adam menceritakan kepada kami, ia

berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami

dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamatr, dari Abu
Hurairatr, ia berkata: Rasulullah SAW membaca firman
Auah, -5 t;1i rp| O;"9i )6\tU( 6-iti,;,i 34-

es HR. Muslim dalam pembahasan tentang Surga dan Gambaran Kenilonatannya
(73).
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{+$i "Allah meneguhkon (iman) orang-orang yang

beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan

dunia dan di aWirat'. " Beliau lalu bersabdq

i::i'r j:r|63 tcE; 6:t|r!" o,?, e,h ri1 3ri

lt *'a *.u;e ,pi *v i" J2 "rYJ'C: i>t'li
,,+ *, {,>l ite * ,:i:"2 ,';'Jt 5 .i:*t * i$u

, j,, ,.et:i ilLi
"Itulah kettka dilcatalcan di dalam htbur, 'Siapa Tuhanmu

dan apa agamamu?' Ia menjattab, 'Tuhanlat Allah, agamalat

Islam, dan nabilru Mulwmmad SAW. Ia datang membawa

lreterangan-keterangan yang nyata dari sisi Allah, lalu aht

beriman lrcpadanya dan membenarkannya!' Kemudian

ditratalan lrcpadarrya, 'Kau benar! Dengannya kamu hidup,

dengannya kamu

dibangkitkan'. "996

20821. Mujahid bin Yr.urus dan Hasan bin Muhammad menceritakan

kepada kami, ia berkata: Keduanya berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Amr

menceritakan kepada kami dari Abu Salamatr, dari Abu

Hurairah, ia berkata, "sesungguhnya mayit itu benar-benar

mendengar derap sandat mereka ketika mereka pergi

meninggalkannya. Jika ia seorang muknin, maka pahala

shalat ada si sisi kepalanya, patrala zakat ada di sisi

kanannya, patrala puasa ada di sisi kirinya, dan pahala amal

* Mulalrid dalam tafsirnya (hal. 4ll), As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur
(5133),dan lbnu Katsir dalam tafsirnya (8D07).

mati, dan dengannya kamu
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kebajikan berupa sedekah, silatunatrim, kebaikan umum, dan

kebaikan kepada manusia, ada di kakinya. Lalu ia didatangi

dari arah kepalanya, maka patrala shalat berkata, 'Tidak ada

celah masuk dari arahku!' Lalu ia didatangi dari arah

kanannya, maka patrala zakat berkata, 'Tidak ada celah

masuk dari arahku!' Lalu ia didatangi dari arah kirinya, maka

pahala berkata, 'Tidak ada celatr masuk dari arahku!' Lalu ia

didatangi dari kedua kakinya, maka patrala amal kebaikan

berupa sedekatr, silatunahim, kebaikan urnum, dan kebaikan

kepada manusi4 berkata, 'Tidak ada celatr masuk dari

arahku!' Lalu dikatakan kepadanya, 'Duduklah!' Ia pun

duduk. Matahari telah bergeser dan mendekati terbenam.

Lalu dikatakan kepadanya, 'Beritahu kami tentang apa yang

kami tanyakan kepadamu!' Ia lalu berkata, 'Biarkan aku

shalat dulu!' Ia berkata" 'Kau akan lakukan nanti. Beritatru

kami tentang apa yang kami tanyakan kepadamu'. Ia berkata,

'Apa yang kalian tanyakan?' Dikatakan, 'Apa pendapatnu

tentang seorang lelaki yang ada di antara kalian ini? Apa

yang kaukatakan tentangnya, dan apa kesaksianmu

terhadapnya?' la berkata, 'Apakah Muhammad?' Dikatakan,

'Ya'. Ia menjawab, 'Aku bersaksi batrwa dia adalah utusan

Allah, dan ia datang dengan membawa keterangan-

keterangan yang nyata dari sisi Allah, maka kami

membenarkannya'. Lalu dikatakan kepadanya,'Dengannya

kamu hidup, dengannya kamu mati, dan dengannya kamu

dibangkitkan, insya Allah' .

Kuburnya pun diluaskan sebanyak tujuh puluh hasta, dan

diterangi. Kemudian dibukakan baginya pintu ke surga, dan

dikatakan kepadanya, 'Lihatlah apa yarng telah disiapkan
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Allah untukmu di dalamnya!' Ia pun menjadi tambah

berhasrat dan batragia. Kemudian dibukakan baginya pintu

nerak4 dan dikatakan kepadanya, 'Lihatlah apa yang

disediakan Allah bagrmu seandainya kamu bermaksiat

kepada-Nya!' Ia pun tambah berhasrat dan bahagia.

Kemudian aromanya dijadikan wangi. Saat itu ia menjadi

sebuah burung hijau yang hinggap di pohon surga, sementara

jasadnya dikembalikan ke tempat asalnya, yaitu tanatr.

Itulah maksud firman Allah, ,."Pi )A:$;Co-tri'el:#-
'r*-$l jt t;tli i;-fi g 'Atlah meneguhkan (iman) orang-

orang yang beriman dengan ucapan yang teguh rtu dalam

lrehidupan dunia dan di affitirat'."ee7

20822. Al Hasan bin Mtrharnmad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abu Qathn menceritakan kepada kami, ia berkata: Al

Mas'udi menceritakan kepada kami dari Abdullah bin

Maktrariq, dari ayatrnya, dari Abdullah, ia berkata, "Seorang

mukmin apabila telah meninggal, maka ia didudukkan di

dalam kuburnya, lalu dikatakan kepadanya, 'Siapa Tuhanmu,

apa agamamu, dan siapa nabimu?' Allah lalu

meneguhkanny4 sehingga ia menjawab, 'Tuhanku Allah,

agamaku Islam, dan nabiku Muhammad'."

Abdullah lalu membaca firman Allah, t;if Oji 5i i$-
t;'rli i#\ O *9i )iz1lr",ttlah meneguhlan (iman) orang-

orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam

kehidupan dunia."e8

'' HR Abdunazzaq dalam Al Mtslmaf Q1567, 658, no. 6703), dan Ibnu Abi
Syaibah (3D58,259). Ibnu Katsir dalam tafsirnya (81208,209).

*t m' Ahmad dalam musnadnya QBaO.
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20823. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Khalid

AI Qurasyi menceritakan kepada kami, dari Suffan, dari

ayalnya, Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufuan

menceritakan kepada kami dari ayabnya, dari Khaitsamah,

dari Al Barra', tentang firman Allah, V,( O-ili'fi :#-
t;'Ai'ry-11 e *91 )S\ "Allah meneguhtran (iman) orans-

orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam

kehidupan dunia, " ia berkata, "Itulah adzab kubur."eee

20824. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Affan
menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'batr menceritakan

kepada kami dari Alqamatr bin Mirtsad, dari Sa'd bin

Ubaidah, dari Al Balra', dari Nabi SAW, tentang firman

Allah, Jj L;a'jii tP-| 4 *91 )i\t{1 O$i';tl 3S-
,j;-$ "Allah meneguhkan (iman) olang-orang yang

-beriman dengan ucapan yang teguh rtu dalam kehidupan

dunia dan di aldtirat. " Syu'batr berkata, "Ada sesuatu yang

tidak kuhafal." Maksudnya adalatr di dalam kubur.rooo

20825. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepada kami dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

Auah, Jj t;'ni t#-1 A *9i )i\t$( OJi'31 4!-
<a+ht ';ii U; ,rj--gt ,Auah meneguhtron (iman)

orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu

'' Lihat Ibnu Al Jauzi dalam Zad At Masir (41361), dari Thawus dan Qatadah, serta

- --Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (31378)tanpa sanad.
1000 Status hadits telah ddelaskan. Ibnu Athiyyah-dalart Al Muhorrar Al Wajiz

(3/337).
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dalam kehidupan dunia dan di akhirat; dan Allah

menyesatknn orang-orang yang zhalim," ia berkatq

"seorang mukmin apabila menghadapi sakaratul maut, maka

para malaikat menyaksikannya, mengucapkan salam

kepadanya, dan memberinya kabar gembira tentang surga'

Apabila ia telah mati, maka para malaikat itu mengiringi

jenazahnya, kemudian menshalatinya bersama orang-orang'

Apabila ia telatr dimakamkan, maka ia didudukkan di dalam

kuburnya, lalu dikatakan kepadanya, 'Siapa Tuhanmu?' Ia

menjawab, 'Tuhanku Atlah'. Lalu dikatakan kepadanya,

'Siapa rasulmu?' Ia menjawab, 'Muhammad'. Dikatakan

kepadanya, 'Bagaimana syahadatnu?' Ia menjawab, 'Aku

bersaksi batrwa tiada tuhan selain Allah, dan Muhammad

adalah utusan Allah'. Kuburnya pun diluaskan sejauh

matanya memandan*.:r 
I oo I

20826. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij berkata:

Aku mendengar Ibnu Thawud mengabarkan dari ayahnya, ia

berkata: Aku tidak mengetatruinya selain ia berkata, "Itulatl

fitnatr kubur yang dijelaskan datam firman-Nya, 'itl Ui-
,"91 S3if\V( OJi "Ailah meneguhkan (iman) orans-

orang yang beriman dengan ucapan yang teguh'' "1002

20827. Ibnu Hamaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Ala' bin Musa-yyib, dari

ayahnya, tentang firman Allah, )i\fr( 6-ii'if 4:-
,;;-Y jt Vidi r# 4 *9i "Allah meneguhtran (iman)

Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya Q12245).
Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41361), Ibnu Athiyyah dalam Al Muhuru
Al Wajiz (3/33'7),dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (81441).

l00t

t002
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orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh rtu

dalam kehidupan dunia dan di akhirat, " ia berkata, "Ayat ini

berkenaan dengan penghuni kubur."1003

20828. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin

Aun menceritakan kepada kami, Husyaim mengabarkan

kepada kami dari Al Awwam, dari Al Musayyib bin Rafi,

tentang firman Allah,,# 4,"91 )AGJ( O-tri'fi :#-
,?.1i jt Vldi "Allah meneguhkan (iman) orang-orang

yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam

kchidupan dunia dan di akhirat, " ia berkata, "Ayat ini turun

berkenaan dengan penghuni kubur."1004

20829. Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abbad bin Al Awwam

menceritakan kepada kami dari Ala' bin Al Musayyib, dari

ayahnya Al Musayyib bin Rafi, dengan redaksi yang serupa
'dengannya.loos

20830. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin

Sa'd menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ja'far Ar-

Ar-Razi mengabarkan kepada kami dari Rabi, tentang firman

Arlah, -5 t;^i tg 4 *9i )i\t;t( o.0i'trt :s.
,tgt "Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang

beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kchidupan

dunia dan di akhirat," ia berkata, "Kami dengar umat ini

akan ditanya di kubunrya. Oleh karena itu, Allah akan

r0o3 Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41361) dari Thawus.
r0o4 As-Suyuthi dalamAd-Durr Al Mantsur (5/33).
roo5 lbid.
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meneguhkan orang mukmin di kuburnya ketika ia

ditanya.'l006

20831. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Rabiah Fatrd menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Awanah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Al
Minhal bin Amr, dzrr Tadzan, dari Al Barra' bin Azib, ia

berkata: Rasulullatr SAW bersabda 
-pembicaraan 

saat itu

tentang dicabutrya roh orang mukmin-,

,lWYi ffr.*t fr A.bt'u:;t qy* €. .di) e'n
t3S; Yj .ht ,i:rri,io r |!!" U Dr'-F- gtt afr4 ^;t:.,*5
,+ ,trit',;t j ,|y'), ti Y ,i py'.., ,iS' .iY,*li ,i6

,Jv r&ji t1j :d )t'fr,iu ,.i,r J;t'rYJ ,i:t$ fpQ

'31:rg- 'i,r iY U;t vtA: *r'.Xi i';'g '-l; ,i:r,3
'-#3t j, Qli if-\\ 0,"91 $L,tFc OJi

"Lalu rohnya dikcmbalikan kc jasadnya. Allah mengutus

lrepadarrya dua malailcat yang sangat kcras bentakanrrya, lalu

dua malailrat itu menduduk*annya dan membentalvtya.

Keduanya lcemudian bertanya, 'Siapa Tuhanmu?' Orang itu

menjawab, 'Allah'. Ke&tarrya bertanya, 'Apa agamamu?' Ia

menjawab, 'Islam'. Keduanya bertanya, 'Apa pendapatmu

tentang laH-laki ini, atau mabi yang diutus di tengah kalian?'

Ia menjawab, 'Mulwmmad adalah utusan Allah'. Lalu
lcedwnya berlcatq 'Apa yang membuatmu tahu?' Ia

ros Lihat At-Tarnhidkaryalbnu Abdil Barr Q2D53) dari Zaid bin Tsabig dari Nabi
sAw.
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menjawab, 'Aht membaca Kitab Allah, lalu aht beriman

kepadanya dan membenarlmnrrya'. Itulah malma firman
Allah, 'AUah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman

dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan dunia dan di

akhirat'. " roo7

20832. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang firman AJlatr, ,#0,"9i )fi\GJ(Oji'itl iS-
,b$i J; l;'ni "Allah meneguhkan (iman) orang-orang

yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam

kchidupan dunia dan di aWtira4 " ia berkata, "Ayat ini turun

menjelaskan tentang mayit yang ditanya di kuburnya

berkenaan dengan Nabi SAW."loo8

20833. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadatr, tentang firman Allah, O-li'ifr e!--#St -:j qtr( ,p\ O ,"91 )fr t;i(. ,Atiah

meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan

ucapan yang teguh itu dalam kehidupan dunia dan di
akhirat, " ia berkata, "Kami mendengar umat ini akan ditanya

di dalam kuburnya. Oleh karena itu, Allatr meneguhkan orang

mukmin ketika ia ditanya."lo@

20834. Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Syuraik menceritakan

kepada kami dari Ibratrim bin Muhajir, dari Mujahid, tentang

HR. Abu Daud dalam Sunnah (47 5l) dan Ahmad dalam musnadn ya (31346).
As-Suyuthi dalatln Ad-Durr Al Mantsr (5133).
Abdurrazzaq dalam tafsirnya (21345), Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya
(712246), dan Ibnu Al Jauzi dalamZadAl Masir (41361).

t007

t00t
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firman Allah, €ti'r# A;"91 )i\$'CO-li'fii 3S-

"Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman

dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan dunia," ia

berkata *Hal ini terja.di di dalam kubur' Begitu juga dengan

firman Allah, 1?$t-$ 'Dan di al(hirat''"r0t0

20835. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

menceritakan kepada kami dari Ibnu Thawus, dari_ayatrnya,

tentang firman Allah, r# A *,91 Sfitilt'. O-ili'il| 4-
Llrli "rl,lloh meneguhpan (iman) orang-orang yang beriman

dengan ucapan yang teguh in dalam kehidupan dunia," ia

berkata, "Yaitu dengan kalimat la ilaaha illallaah. Sementara

itu, firman Allah, 'r?$t it 'Dan di akhirot', maksudnya

adalatr pertanyaan di dalam kubur."lOll

20836. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: 'Yazid

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadah, tentang firman Allah, )fll$f'O$i'itl34
till i# A;"91 "Allah meneguhkan (iman) orang-orang

yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam

kehidupan dunia," ia berkata, "Di kehidupan druriq Allalt

meneguhkan mereka dengan kebaikan dan amal shalih.

Firman Altah, 'rt--St -5 'Don di aqtirati maksudnya

adalah di dalam kubur.u lol2

As-suyuthi dalamAd'Dttr Al Mantsur (5/33).

NawrazzA dalam tafsirnya QDail dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya

(7 D246\. Sumber atsar imadalah hadits dalam Shahih Al Bul*ari (4699), serld'

ivluslirndalam pembahasan tentang surga dan gambaran kenilonannnya (73).

Ibnu Abi Hatim dalam tafsinrya Qn246),Ibnu Al Jauzi dalam zad Al Masir

(41361),dan tbnu Katsir dalam tafsirnya (8/211)'

l0l0
l0l I
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Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar dalam hal ini

adalah yang didukung dengan Hrubar yarlg shahih dari Rasulullah

SAW tentangnya, batrwa makna ayat tersebut adalatr, Allah

meneguhkan orang-orang mukmin dengan ucapan yang teguh di

kehidupan dunia. Itulah peneguhan Allah terhadap mereka di dunia,

dengan iman kepada Allah dan Rasul-Nya (Muhammad SAW). Begitu

pula di akhirat. Akhirat yang dimaksud adalah di kubur mereka ketika

ditanya tentang tauhid mereka dan tentang iman kepada Rasul-Nya

SAW.

Firman Allah: O-r*hi'fri ',]$t (Dan Atlah menyesatkan

orang-orang yang zhalim) Maksudnya adalah, Allah tidak memberi

taufik kepada orang munafik dan kafu di kehidupan dunia dan akhirat

ketika ditanya di dalam kubur, (taufik) untuk mencapai iman kepada

Allah dan Rasul-Nya SAW seperti yang dicapai orang mukmin.

Pendapat kami ini juga menjadi pendapat ahli takwil. Dan,

yang berpendapat demikian ini adalatr sebagai berikut ini:

20837. Muhammad bin Sa'id menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepada kami, pamanku menceritakan

kepada kami, ia berkata: Ayatrku menceritakan kepada kami

dari ayatrnya, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Adapun orang

kafir, para malaikat mendatanginya ketika ia menghadapi

sakaratul maut. Lalu mereka mengulurkan tangan untuk

memukul wajatr dan punggung mereka saat mati. Apabila ia

telah dimasukkan ke dalam kubur, maka ia didudukkan dan

dikatakan kepadanya, 'Siapa Tuhanmu?' Ia tidak menjawab

apa-apa, dan Allatr membuatnya lupa akan hal itu. Jika

dikatakan kepadany4 'Siapa rasul yang diutus kepadamu?'

maka ia tidak menemukan jawabannya dan tidak menjawab
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apa pun. Allah berfirman, <a;;ht Idt U; 'Dan Allah

menyesatkan orang-orang yang zhali*t. "1013

20838. Al Mutsanna menceritakan kepada karni, ia berkata: Fadh bin

Auf Abu Rabiatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Awanatr menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Al

Minhal bin Amr, dar1 Tadzan, dari Al Barra', ia berkata:

Rasulullatr SAW bersabda -saat 
itu beliau menjelaskan

tentang keadaan orang kafir ketika rohnya dicabut-,

e:1".1 ,{6Yi t:i* )<v *Ji ,i6 q$ e'L'; \tA

Y d p' fi lv ,qr\f i ,:J'tri {,!:" u ,'i P't'r,+ ,)#
efii 'q 

e$ 
n;, ,'s 6 d'Jt,5 :)v 'l;i'l i t}rti t':S;

lz| :plY'i;$ ,iv .r;t\l 'l ,:,ls;r'ti:tf uilt 'u; ,|'fi ,Jii

,.i$-YtitJlij'<a;;htlg i;;:.i,r ii u;:,sG .u-rt

"Lalu rohnya ditrembalikan ke iasadnya. " Beliau bersabda

lagj, "Lalu ia didatangi oleh dua malaikat yang sangat keras

bentalrannya. Dua malaikat itu menduduklannya,

membentalotya, dan berkata kepadanya, 'Siapa Tuhanmu?' Ia

menjanab, 'Tidak tahu'. Lalu keduanya bertartya, 'Apa

agamamu?' Ia menjmtab, 'Tidak tahu'. Lalu dilcatakan

lrepadanya, 'Siapa nabi yang diutus di tengah lcalian?' Ia

menja'nab, 'Aht mendengar orang'orang berkata tentang hal

itu, tetapi alat tidak tahu'. Lalu dua malailcat itu berkata,

'Kamu tidak tahu'. " Beliau bersabda, "Itulah malaudfirman

r0r3 tbnu Katsir dalam tafsirnya (8/210).
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Allah, 'Dan Allah menyesatknn orang-orang yang zhalim dan

memperbuat apa yang Dia kehenda\rl'. "t0t4

Firman Allah, ':15-Yfr',9-; "Dan Allah memperbuat apa

yang Dia kehendaki." Maksudnya, di tangan Allah jua hidayah dan

penyesatan. oleh karena itu, wahai manusia, janganlah kalian

mengingkari kekuasaan-Nya. Yang sesat di antara kalian tidak akan

mendapat petunjuk, dan yang diberi petunjuk di antara kalian tidak

akan tersesat. Di tangan-Nyalatr kendali terhadap makhluk-Nya, dan

di tangan-Nyalatr hati mereka dibolak-balikkan. Dia memperbuat pada

mereka apa yang dikehendaki-Nya.

@oa

)(A 3ti &tt\;tAi ff F, s;-\ji tJt Jtj {
367rtC;v';,;,_:$'

'TiilolrJ<.ah l<frnru puhatil<m onmg orar.g y ang telah

merntlcmnilmwt/Jilahdengartl<elcatirandmtrnmiarfrthl<f,r.
l<awrmya lcc lembah l<ebinasaan? Y aitu nqal<a J alwtan;
mqela mas,kl<c dalanmya; ilart ifitldh sebuntk'buntk

tenQat l<cdimnan.n

(Qs. Ibraahiim [14]: 28.29)

Talrwil liman Allah: ;iliti-
-t

W6gia;,tji.tjiJtjpl
3t;3J1 5i; ii'-,i;i_ -i1+ @ ,(St 3r; (ridakkah kamu

r0r4 HR Abu Daud dalam Surutah(4751) dan Ahmad dalam musnadnya(31346).
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perhatihan orang-orang yang telah menuhar nihmat Allah dengan

kekaJiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah hebinasaan? Yaitu

neraha Jahanam; mereka mosuk ke dalamnya; dan itulah seburuh-

buruh tempat kediaman)

Abu Ja'far berkata: Allah Ta'ala berfirman, Tidakkah kalian

memperhatikan, wahai Muhammad, orang-orang yang telah menukar

nikmat Allah dengan kekafuan? Maksudnya, mereka mengubatr

nikmat yang dianugerahkan kepada mereka, lalu menjadikannya

sebagai kekafrran terhadap-Nya. Padatral, Allah telatr memberi nikmat

kepada orang-orang Quraisy dengan adanya Nabi SAW. Allatr

mengutus seorang rasul dari kalangan mereka dan di tengatr mereka,

sebagai ratrmat dan nikmat dari-Nya untuk mereka, namun mereka

mengingkariny4 mendustakannya, dan mengubah nikmat Allah pada

mereka menj adi kekafiran.

Firman Allah, tfi 3t3 #3 iiAi "Dan meniatuh*an

lcaumrrya ke lembah kebinasaan." Dia mengatakan: Mereka

menempatkan kaumnya dari kalangan musyrik Quraisy di lembatt

kehancuran. Kata ,Ql aiuorArl dari kalimat ir;lt tS. yang b"riiti
sesuatu itu binasa dan batil. Sama seperti perkataan lbrut Az'Za'bari.

Pendapat lain mengatakan perkataan Abu Suffan bin Harits bin Abdul

Muththalib:

):;.6\'&6bt,
"Duhai utusan Yang Maha Kuasa, sesungguhrrya lidahht

bertambal, tidaHah hthujat dirimu, karena alat akan binasa." 101s

rort Bait syair milik Abdullah bin Zab'ari dan Abu Ubaidah dalarn Maiaz Al
Qrr'm(31338).
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Kemudian syair ini digunakan untuk menerjemahkatkata jli

,111. Ot"nkarena itu, selanjutnya Allah berfirman, '6i6-'iC

\fifi jij .yaitu neralra Jahanam; merepa masuk pe dalamnya;

dan itulah seburuk-buruk tempat kcdiaman," maksudnya, seburuk-

buruk tempat adalatr neraka Jahanam, bagi orang yang masuk ke

dalamnya. Dikatakan juga batrwa orang-orang yang mengganti nikmat

Atlah dengan kekafiran itu adalah bani Ummayyah dan bani

Makhzum. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

20839. Basyar dan Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Ali bin Zaid,

dari Yusuf bin Sa'd, dari Umar bin Al Ktraththab, tentang

firman Allah,'.$t ii frtt itrti ff fi :;;.rli i,-lt 4i pt

'& @ "Tidald@h lcamu perhatikan orang-orang yang

ielah menular nihtnat Allah dengan yepafiran dan

'inenjatuhkan ftaumrrya lce lembah ftcbinasaan? Yaitu neraka

Jahanam," ia berkat4 "Mereka adalatt orang-orang yang

paling berdosa di antara orang-orang Quraisy, yaitr,r bani

Mughirah dan bani ummayyah. Mengenai bani Mughiratr,

kalian dilindungi dari tangan-tangan mereka pada Perang

Badar. Sedangkan bani Umayyatr, mereka diberi kenikmatan

beberapa saat.'lo16

Abdullatl bin za'bari adalah Ibnu Qais bin Adi bin Sa'd bin sahm Al Qurasyi,

penyair Quraisy yang sedikit jumlahnya. Dahulu ia menyerang kaum muslim

dan-membbilisasi massa untuk melawan mereka, namun akhimya ia masuk

Islam pada Fathu Matctrah. Bait ini digubahnya pada masa Islamnya. Lihat

l<it:rb Al A'lan (5D00\.
1016 Ibnu Hajar dalan Fath At Bari-(81378), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al

'ffurun 15ttlZ), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarail (31376)'
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20840. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Nu'aim bin Fadhl bin Dukain berkata: Hamzah Az-Zayyat

dari Amr bin Murratr, Ibnu Abbas berkata kepada Umar RA,

"Ya Amirul Mukminin, apa maksu d ayat, ff;f Ca\jit-$1
)($ 3r; Si ii(t; 'orang-orang vang tetah menukar

nikmat Allah dengan kckafiran dan rneniatuhkan lcaumnya ke

lembah kebinasaan'? " l)mar menjawab, "Mereka dua suku

yang paling berdosa dari suku Quraisy, paman-pamanku dari

jalur ibu, dan paman-pamanmu dari jalur ayah. Mengenai

paman-pamanku, Allah telah menumpas mereka dalam

Perang Badar, sedangkan paman-pamanmu diberi tangguh

oleh Allah beberaPa *ukt r'::lol7

20841. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami dari

Amr Dzi Murr, dari Ali, tentang firman Allah, 3$ A4iHi
)$l "Dan meniatuhkan kaumnya ke lembah kcbinasaan," ia

berkata, ..Mereka adalatr dua su}u yang paling berdosa dari

Quraisy."lols

20842. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, Syu'batr

menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Amr Dzi

Murr, dari Ali, dengan riwayat yang semisalnya.lole

20843. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan dan

Syuraik menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Amr

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Lfun (31136) dan Ibnu Al Jauzi dalam

ZadAl Masir (41362).

Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya(7D247), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
'Uyun (31136), dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41362).

Ibid.
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Dzi Mun, dari +li? tentang firman Allah, \ji tJ\ Jt; i;l
)(S 3\3 ;iigli*i ff S {-2, "ridatrtrah trnmu perhatitran

orang-orang yang telah menukar nilonat Allah dengan

trelra/iran dan meniatuhkan kaumnya lQ lembah

lrebinasaan?" laberkat4 "Mereka adalah bani Mughirah dan

bani Ummayyah. Adapun bani Mughirah, Allah telatr

menumpas mereka pada Perang Badar. Sedangkan bani

Ummayyah diberi kesenangan beberapa vrL1r.:: 1020

20844. Mutrammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syu'batr menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq,

ia berkata: Aku mendengar Amr Dzi Murr berkata: Aku

mendengar Ali berkomentar tentan g ayat, lji r-51 Jt j {
)q( 3$ fili'iiCi ff;ri g;. "Tidatrlah tramu perhatitcan

orang-orang yang telah menular nilonat Allah dengan

kctrafiran dan meniatuhkan lcaumnya kc lembah

kebinasaan? " Ia berkata, "Mereka adalatr dua suku yang

pating berdos4 yaitu bani Asad dan bani Makhzum."lo2l

20845. Ibnu Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'batr

menceritakan kepada kami dari Qasim bin Abu Bazzah, dari

Abu Thufait, daxi Ali, ia berkata, "Mereka adalah orang-

orang kafir Quraisy." Malsudnya adalah dalam firman Allah,

'iC @ {A3r; fr'gi}Ai "Dan meniatuhtan taumnva trc

iemb ah keb inas aan? Yaitu ner ala Jahanam. "1022

Ibid
Al Mawardi dalarr. An-Nukat wa Al 'Uyun (31136),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (4t362), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (3/381).

Ibid
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20846. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syu'bah menceritakan kepada kami dari Qasim birr Abu

Bazzah, dari Abu Thufail, bahwa ia mendengar Ali bin Abu

Thalib ditanya oleh Ibnu Kawwa tentang ayat, t$i JL j P\

,(A 3t; ;i1i liAi 6 ;{ i3- \}i "ridatrknh t<amu

perhatikan orang-orang yang telah menuknr nilonat Allah

dengan lutrafiran dan menjatuhlcan kaumnya ke lembah

kebinasaan? " Aliberkata, "Mereka adalatr orang-orang kafir

Qtraisy pada Perang Badar."loB

20847. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Nadhar Hasyim bin Al Qasim menceritakan kepada kami dari

Syu'batr, dari Al Qasim bin Abu Bazzah, ia berkata: Aku

mendengar Abu Thufail berkata: Aku mendengar Ali""" Lalu

ia menyebutkan penjelasan yang serupu3t024

20848. Abu Sa,ib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Mu'awiyah menceritakan kepada kami, dari Isma'il bin

Sami', dari Muslim Al Bathin, dari Abrl Artha'atr, dari Ali,

tentang firman Allah, 66tg;-iliit-lt Jlj { "Tidatrtrnh

lramu perhatilcan orang-orang yang telah menukar nikrnat

Allah dengan keka/iran," ia berkata, "Mereka adalah orang-

orang kafir Quraisy." Demikianlah keterangan Abu As-Sa'ib

Muslim Al Bathin dari Abu Artha'ah.r025

20849. Al Hasan bin Muhammad Az-Za'fatani menceritakan kepada

kami, ia berkata: Abu Mu'awiyah Adh-Dharir menceritakan

Ibid.
Ibid.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (712246) dan Ibnu Al Jauzi dalam zad Al
Masir (41362).

to23
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kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Sami' menceritakan

kepada kami dari Muslim, dari Arttra'ah, dari Ali, tentang

firman Allah, ffgt;-\jit$l "orang-orang yang telah

menukar nilonat Allah dengan kekafiran," ia berkata,

"Orang-orang kafir Quraisy. " 
l 026

20850. Al Hasan bin Mtrhammad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ya'qub bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syu'batr menceritakan kepada kami daxi Al Qasim

bin Abu Bazzah, dari Abu Thufail, dari Ali, tentang firrran

A[a],, )(A 3ti triiwj fi g ea'.iJi i,_$t Jt i Fs
"Tidakkah lamu perlutikan orang-orang yang telah

menulrar nilonat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan

lcaumnya lce lembah lebinasaan?" Ia berkata, "Mereka

adalah orang-orang kafir Quraisy."l@7

20851. Hasan bin Mutrammad menceritakan kepada karni, ia berkata:

Syababatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'batr

menceritakan kepada kami dari Qasim bin Abu Bnrah, ia
berkata: Aku mendengar Abu Thufail berkata: Aku

mendengar Ali berkomentar, tentang firman Altah, Jt j {
{S 3t; #|ifr ff S t-}rTi !11 "rraor*ot tamu

perhatikan orang-ordng yang telah menukar nilanat Allah

dengan lcekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah

lrzbinasaan? " Ia berlcat4 "Orzng-orang kafir Quraisy Perang

Badar."lo28

rw Ibid
r@7 lbid
'* Ibtd
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20852. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Fudhail bin

Dukain menceritakan kepada kami, ia berkata: Bassam As-

Shairafi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ath-

Thufail Amir bin Watsilah menceritakan kepada kami bahwa

Ali berdiri di atas mimbar dan berkata, "Bertanyalah

kepadaku sebelum kalian tidak bisa bertanya kepadaku dan

kalian tidak akan bisa bertanya sepeninggalku kepada orang

sepertiku!" Ibnu Kawwa lalu berdiri dan bertanya, "Siapa

yang dimaksud dalam ayat, jti &t ilAi 6 ;'l t;.\Ji t-ii
2(;S 'Orong-orangyang telah menukar nikrnat Allah dengan

lrelrafiran dan menjatuhkan laumnya ke lembah

kebinasaan'?" Ali menjawab, "Orang-orang munafik suku

Qwaisy."lo2e

20853. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad

bin Ubaid menceritakan kepadaku, ia berkata: Bassam

menceritakan kepada kami dari seorang laki-laki yang

disebutnya Ath-Thanafisi, ia berkata: Seorang laki-laki

datang kepada Ali dan bertanya, "Ya Amirul Mukminin,

siapa yang dimaksud dalam firman Allah, ff$tg;.llitji
)(S 313 &tj li*i 'orang-orans yang telah menular

nilonat Allah dengan kelafiran dan menjatuhkan kaumnya ke

lembah kebinasaan'?" Ali menjawab, 6'-Ayat ini-
berkaitan dengan orang-orang Quraisy."lo3o

20854. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Bassam Ash-

Shafirafr menceritakan kepada kami dari Abu Thufail, dari

Ibnu Abi Hatim dalam taftirnya (7D246) dan Ibnu Al Jauzi dalan Zad Al
Masir (41362).
Al Baghawi dalarn Ma'alim At-Taruil (3/381).
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Ati, ia ditanya tentang ayat, fi;"t (3t-\ji';sii "orrng-

orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran? "

Ia menjawab, 6(-\{s1ska adalah- orang-orang munafik

QuraiSy.::le"

20855. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Affan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin

Dinar menceritakan kepada kami, batrwa Ibnu Abbas

berkomentar tentang firman Allah, )(S 3li &t$ilAi " Dan

menjatuhkan lraumnya ke lembah kebinasaan," ia berkata,

"Mereka adalah orang-orang musyrik dari ahli Badar."l032

20856. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdul Jabbar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Suffan menceritakan kepada kami dari Amr, ia berkata: Aku

mendengar Atha berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas

berkata, "Demi Allah, mereka adalah penduduk Makkah. i-j(
{S 3t; &tirittAi fi{;i'ii*-t}li 'o*ns-orans yang tetah

menulrar nilonat Allah dengan kekafiran dan meniatuhkan

lraumnya ke lemb ah kebinas aant. t tt033

20857. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain

menceritakan kepada karni, ia berkata: Shalih bin Umar

menceritakan kepada karni dari Mutharrif bin Tharif, dari

Abu Ishaq, ia berkata: Aku mendengar Amr Dzi Murr

berkata: Aku mendengar Ali berkhutbah di atas mimbar dan

Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (712246),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir
(4t362).
Lihat Ibnu Al Jauzi dalatr. Zad Al Masir (41362), dari Mujahid dan Ibnu Zaid,
serta Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Uyun (31136) dari Hasan.

Ibnu Al Jauzi dalam ZadAl Masir (41362).

r03 I
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membaca ayat, 3\i ;iit;lAt ff S i3-\ji t-$i JL j {
)($t "Tidokknh kamu perhatikan orang-orang yang telah

menukar nilonat Allah dengan kelcafiran dan menjatuhlan

kaumnya ke lembah kcbinasaan? " la berkata, "Mereka

adalatr dua suku yang paling berdosa dari kalangan Quraisy.

Salah satunya telatr ditumpas Allah dalam Perang Badar,

sedangkan yang lain diberi masa tangguh hingga suatu

*ukfu.:rlo34

20858. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Haris menceritakan kepadaku, ia

berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Warqa' menceritakan kepada kami, Al Hasan menceritakan

kepada kami, ia berkata: Syababah menceritakan kepada

kami, ia berkata: Warqa' menceritakan kepada' kami,

seluruhnya dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, tentang firman

Allah, 6 ;; {1\}i "Menukar nilcrnat Allah dengan

kclmfiran," ia berkat4 "Orang-orang kafir Quraisy."Io3s

20859. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul

Wahhab menceritakan kepada kami dari Mujahid, ia berkata,

'(-\rtslsle adalatr- orang-orang kafu Quraisy."l 
035

20860. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (4/362) dan Al Baghawi dalatr. Ma'alim At-
Tanzil (3/381).
Mujatrid dalam tafsirnya ./}ial. 412),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (4/362),
dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Uyun (31136).

Ibid
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menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,

tentang firman Allah, 6fi1;-\jli. "N,'*at Altah dengan

kckafiran,"iaberkata,"-\r[s1s[4adalah-orang-orang
kafir QuraisY."lo37

20861. A1 Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakankepadakamidarilbnuJtrraij,dariAbu
Htrairatr, dengan redaksi yang semisalnya' 

1038

20862. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ab&mazzaq menceritakan kepada kami' Ibnu Uyainah

mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar dari Atha, ia

berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas berkata, *Demi Allah,

maksud ayat, ${$133r.1}i,Menupar nilonat Allah dengan

trcknfiran',adalatrorang-orangQuraisy'"Atauiaberkata'
"Penduduk 1u1.16u5.:r 

lo3e

20863. Ibnu waki' dan Ibnu Basyar menceritakan kepada kami dari

Syu.batr,dariAbuBashr,dariSa.idbinJubair,tentangayat,- 
,rT sr'' ,*' lfii fi $ g;-$i t-$i " orang-orans vans

telahmenulcarnilonatAllahdenganlrelrafirandan
menjatuhkan kawnnya kc lembah kebinasaan," ia berkata,

66-\{s1sl(4 adatahr orang-orang yang terbunuh dalam

Perang Badar." luo

Ibid.
Ibid
euJ,**q dalam tafsirnya QD46) dan Ibnu Al Jauzi dalan zad Al Masir

(4t362).
AJprawaraidalanAn-Nu*atwaAl,Uyun(3/136)danlbnuAlJauzidalam
Zad Al Masir (41362).

1037

1038
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20865.
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Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdushshamad menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Bashr, dari

Sa'id bin Jubair, tentang firman Allatr, 6 S A7\ji'u-$i
{$ 3t; ;i?,li'A; "orang-orans vans tetah menutrar

nilonat Aliah dengan pepafiran dan menjatuhpan kaumnya lce

lembah kebinasaan," ia berkata, "Mereka adalah orang-orang

kafir Quraisy."'oo'

Mutrammad bin Basysyar dan Muhammad bin Al Mutsanna

menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abdurrahman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami dari Hushain, dari Abu Malik dan

sa.id bin Jubair, keduanya berkata, "Mereka adalah orang-

orang musyrik yang terbtrnuh dalam Perang Badar'"I@2

20866. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkdta: Ibnu

uyainafu menceritakan kepada kami dari Amr, daxi Atha" dari

Ibnu Abbas, tentang firman Allah, 1i/]1 fi{ ;i't i;u-\}i til
{A 3l; ;ii, "Orang-orang yang telah menupar nilanat

Allah dengan trefta/iran dan meniatuhftan ftaumnya fte lembah

kebinasaan," ia berkata, "Demi Allah, mereka adalah

penduduk Makkah."Io43

Abu Kuraib dari Abu suffan, ia berkata, "Maksudnya adalatr

orang-orang kafir di antara mereka'"

ro4r Al Mawardi dalant An-Nukat wa Al 'Uyun (31136) dan Ibnu Al Jauzi dalam

ZadAl Masir (41362).

Ibid.
Ibnu Al Jauzi dalam Zad At Masir (4t362) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya

(82te).
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20867. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjdj

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad

menceritakan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Ibnu

Abbas, tentang firman Allah, )(St 3$ i;tr ljAj "Dan

menjatuhkan kaumnya ke lembah kcbinasaan," ia berkata,

"Mereka adatah orang-orang musyrik dalarn Perang

Badar."lM

20868. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin

Aun menceritakan kepada karni, Husyaim mengabarkan

kepada kami dari Isma'il bin Abu Ktralid, dari Abu Ishaq,

dari sebagian sahabat Ali, dari Ali, tentang firman Allah, tl
6 S i-7$X.'u$l Jt'j " Ti daktrah kamu p e r hat i kan o r an g-

orang yang telah menulcar nilonat Allah dengan kekofiran,"

ia berkata, "Mereka adalah dua suku yang paling berdosa dari

Quraisy, yaitu bani Makhzum dan bani Ummayyatr. Adapun

bani Makhzum, Allah telah menumpas mereka pada Perang

Badar, sedangkan bani Ummayyatr diberi kesenangan hingga

waktu tertentu."lg5

20869. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'la

bin Asad menceritakan kepada kami, Khalid mengabarkan

kepada kami dari Hushain, dari Abu Malik, tentang firman

Allah, 6 S t-22 \Ji 'u-jtt Jt i Fi "ridaktuh tramu

perhatikan orang-orang yang telah menulcar nilonat Allah

Lihat Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41360) dari Mujahid dan Ibnu Zaid.
Suffan Ats-Tsauri dalam tafsirnya (hal. 158), Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya
(7D247), dan Al Mawardi dalatn An-Nukat wa Al 'Uyun (31136).
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dengan kckafiran", ia berkata, "Mereka adalah para

pemimpin musyrikin dalam Perang Badar'"1046

20870. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Aru bin

Aun menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan

kepada kami, dari Hushain, dari Abu Malik dan Sa'id bin

Jubair, keduanya berkata, "Mereka adalatr orang-orang

Quraisy yang terbunuh di Badar."l0a7

20871. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin

Aun menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan

kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, ia berkata,

"Mereka adalah orang-orang kafir Qruaisy yang terbunuh

pada Perang Badar."lss

20872. Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku

mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku menden-gar Adh-

Dhahhak berkomentar, tentang ayat, $3' +iJiir-iiJtj {
ff "Ttdolrl*h kamu perhatikan orang-orang yang telah

menukar nilanat Allah dengan kelmfiran", ia berkata,

"Mereka adalah orang-orang musyrik 1y1okku1r.:r 
I oae

20873. Ibnu Hamid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

bin Fadhl menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad

bin Ishaq mengabariku dari sebagian sahabatnya, dari Atha

bin Yasar, ia berkata, *Ayat ini turun berkaitan dengan orang-

Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41362) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya
(8D21).
Ibid.
Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41362) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya
(8D21).
Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41362).
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Surahlbraahiim

orang yang terbunuh dari kalangan Quraisv , ljit-$i JLj P\

$t 'rt; ;itiliAi ff;'t t;. 'Tidatrtmh tramu perhatitran

orang-orang yang telah menukar nikrnat Allah dengan

lrelrafiran dan menjatuhkan laumnya lrc lembah

lcebinasaan'7 "lo5o

20874. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman

Auah, {s 3t; ;iltiia, 6 s iur-l}i t$t JL'} {'1
"Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah

menular nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan

lraumnya t@ lembah lcebinasaan," ia berkata "Kami

meriwayatkan bahwa mereka adalatr penduduk Makkah, yaitu

Abu Jatral dan kawan-kawanny4 yang dibinasakan Allalt

dalam Perang Badar.' Allah berfirman, 5'L;qi5Ji6
|Gfri "Yaitu neraka Jahanom; mereka masuk kc dalamnya;

dan itulah s eburuk-buruk tempat kcdiaman' "r05r

20875. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah, 3li fit'iliAi
2(j.fi "Don meniatuhlran lcaumnya lce lembah pebinasaan," ia

berkata ,.Mereka adalah para pemimpin kaum musyrikin

dalam Perang Badar. Mereka .menjatuhkan kaumnya ke

lembatr kebinasaan . 3$rt G;V';t5:fi; 'Yaitu neralca

As-suyuthi dalan Ad-Durr Al Mantsur (5142), dan tidak menisbatkannya

kepada seorang pun.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (7D247).
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Jahanam; mereka masuk ke dalamnya; dan itulah seburuk_

buruk tempat kcdiaman'. "t052

20876. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu wahb
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zatd
berkomentar, tentang firman A[ah, ijAj ffSt$l]ir-rl
)(A3li &1i, "Tidakkrah kamu perhatilmn orang-orang yang
telah menukar nikmat Allah dengan trckafiran dan
menjatuhkan kaumnya ke lernbah kebinasaan? " la berkata,
"Mereka adalah orang-orang musyrik yang terlibat dalam
Perang Badar."lo53

Ahli tafsir lain berpendapat sebagai berikut:

20877. Muhammad bin Sa'id menceritakan kepadaku, ia berkata:
Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: pamanku

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayatrku menceritakan
kepada kami dari ayalny4dari Ibnu Abbas, tentang firman
Al{, g.rr$ s6 #i,iid; K;ttlt}it$i Jr} {Ai5-'&7 "Tidairknh lmmu perhatilcan orang-orang yang
telah menular nilonat Allah dengan keka/iran dan
menjatuhkan kaumnya ke lembah kcbinasaan? yaitu neraka
Jahanam; mereka masuk ke dalamnya', Dia berkata, ..Dia

adalah Jibalah bin Aiham dan orang-orang yang
mengikutinya dari kalangan Arab, lalu mereka bergabung
dengan Romawi." los4

Abdunazzaq dalam tafsimya eDae dan Ar Mawardi dalam An-Nukat wa At
'Uyun (31136).
Ibnu Al Jauzi dalam Zad At Masir (4/362).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (7/2248) dan Ar Mawardi dalam An-Nukat wa
Al'Uyun(31136).

lo52
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Pendapat yang kami pegang tentang makna firman Allah,

,(A 3t; dtf $Ai "Dan meniatuhkan kaumnva l@ lembah

lcebinasaan," sejalan dengan pendapat para ahli takwil. Adapun yang

berpendapat demikian adalah sebagai berikut ini:

20878. A1 Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin

Aun menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan

kepada kami dari Juaibir, dari Adh-Dhahak, tentang fi'rman

euatr, )q 3G &fij(\ "Don meniatuhkan kaumtrya ke

lembah kebinasaan," ia berkata, "Mereka menjerumukan

kaum mereka yarlgtaatkepada mereka." 1055

20879. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abbas,

bahwa arti kata )$13(tadalatt lembatr kebinasaan."

Ibnu Juraij berkata: Mujatrid berkata" tentang firman Allah,

)(A 3ti ;#|li*i "Dan meniatuhlan kaumnva kc lembah

kebinasaan," bahwa kaum yang dimaksud adalah orang-

orang yang terlibat dalam Perang Badar."l056 
.

20880. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Watrb

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang firman Attah, )(A3$ "Lembah kebinasaan," bahwa

maksudnya adalatr neraka. Allah menjelaskan dan

memberitatrukan hal itu dalam firman-Nya, qt6-'i-;

r055

1056
Adh-Dhahak dalam tafsirnya (l I 499).

Ibnu Al Jauzi dalam ZadAI Masir (41362).
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3|fi 5:"j "Yaitu neraka Jahanam; mereka masuk kc

dalamnya; dan itulah seburuk-buruk tempot kediaman' "1057

20881. Mutrammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dali

Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah, @ {51 3('
qri5- '& "Ke lembah kcbinasaan? Yaitu neraka

Jahanami mereko masuk kc dalamnya," bahwa maksudnya

adalatr tempat tinggal mereka di akhirat. 1058

oee

I{HM ig W i, :obrJ ;; 1j4.61-,1 ;\iW)
@:6i

,,Ormtg.orangkf,fwitutelahmmiadilcanselcuttt.sel+uAtbagt

Nlah su1dyd msrela nwrryesatlcart (ma:rrusia) dmi ialart'
Nya.Katot<artlahr'Busenmtg'senartglahl<mrntrl<mena

sesurJggutvry a tcmp at lrrztrt ahtnu ialah nq o)l(4' .o

(Qs. Ibraahiim [14]: 30)

rakwil firman AIIah: W'S' :rhi ;"\i1-6(S ;tVG. )
@ ,6iJ1 ;U*;'of, (Orang-orang halir itu tetah meniadikan

sekutu-sekutu bagi Allah supaya mereka menyesatkan [manusia]

Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (712248) dan Al Mawardi dalam kitab lr-
Nukat wa Al' Uyun (3 I 136).

Abdxraz,zaq dalam tafsirnya QDaQ dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya

0n248).

1057
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dari jalan-Nyu Katakanlnhr "Bersenang-senanglah kamu, harena

sesungguhnya tempat kembalimu ialah neraka")

Abu Ja'far berkata: Allatr Ta'ala berfirman, "Orang-orang

yang mengganti nikmat Allah dengan kekufrran itu membuat

tandingan-tandingan bagi Tuhan mereka. "

Kata r3riri( adalah bentuk jamak dari kata 3u. Aku telatr

menjelaskan arti kata ini dengan berbagai argumennya, sehingga aku

tidak perlu mengulanginya. Maksudnya, mereka membuat sekutu-

sekutu bagi Allah, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat

berikut ini:

20882. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadah, tentang firman Allah, Alt[;yt7C.t "Orang-

orang kafir itu telah menjadikan sehttu-sehttu bagi Allah."

Makna kata fifi"iluaAun sekutu-sekutu. ro5e

Ulama qira'at berbeda pendapat tentang pembacaan firman-

Nya, .4+1 &'$-A- "Supcya mereka menyesatknn (manusia) dari

jalan-Nya." Namun mayoritas ulama qira'at Kufah membaca 'r:t;)-

dengan arti, agar mereka menyesatkan manusia dari jalan Allatt

dengan apa-apa yang mereka lakukan.

Mayoritas ulama qira'atBashratr membaca tiA. dengan arti,

agilr orang-orang yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah itu sesat

dari jalan Allah.1060

As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (5143), dan menisbatkannya kepada

Abd bin Humaid.
Ibnu Katsir dan Abu Amr membacanya 'i'C. 

yang artinya, agar diri mereka

sesat. Jadi, partikel j ai sini untuk menjelaskan akibat.

Ulama qir a' ah lain membac *rya t fu. y*g artinya, agar mereka menyesatkan.

1059

1060
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Firman Allah, 1;:::, ir "Katalcanlah,'Bersenang-senanglah

kamtt'," merupakan firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW,

,,Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, 'Bersenang-

senanglah kalian di kehidupan dunia! Ini adalah ancaman dari Allah

kepada mereka, bukan perkenan bagi mereka untuk bersenang-senang,

dan bukan perintatr sebagai bentgk ibadah, melainkan sebagai

kecaman, ancaman, dan Peringatall'."

Allah telah menjelaskan hal itu dengan firman-Nya, iF

,$i 3;;4t"t-r, "Karena sesungguhnya tempat pembalimu ialah

ner aka.,, Maksudnya, bersenang-senanglah kalian di kehidupan dunia,

karena ia akan segera lenyap dari kalian, dan tidak lama lagi kalian

akan pergi ke neraka. Di sana kalian akan mengetahui akibat

perbuatan kalian bersenang-senang di dunia dengan berbagai maksiat

di dalamnya. 
@.,.*

'rif,6 g* &tlii t Wj'riert't;"i.W( i$i A l4 St

@JL.t,y.Uii;.W.Jx*
,,Katal<mtlahl<epadalwnba.lwnba.I{uya,ngteldhber'tmart,

'Hendaklahrnerekarnendinl<mt,shalat,menaflcahl<mt
sebagian reZeki yang Kami beril@n l<cpada mereko seccltd

sembunyi atau pun tsrdfig'tctangan sebelum dntangHffi
(Kimnat) yolrlg padnhati ittt ddak ada iualbeli dmt

persahabatan'."

(Qs. Ibraahiim [14]: 31)

Lihat Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al wajiz (3/338), Abu Hayyan dalam

Al Bahr At M;iith (61436), dan Al Qurttrubi dalam Al Jami' li Ahkam Al

Qur'an (91365).
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Takrvilfi rmanAIlaI:lrwj1i::2rt't$.w(u5iGr(;S
'$, ii *r"e S ?;W-n J; n'ryu' fu '€i (Katakantah

kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman, "Hendaklah mereka

mendirikan shalat, menaf*ahkan sebagian rezeki yang Kami

berikan kepada mereka secara sembunyi atau pun terang-terangan

sebelum datang Hari [Kiamat'yang pada hari itu tidak adaiual beli

dan persahabatan.")

Allah berfirman kepada Nabi Mutrammad SAW: i
" Katalcanlah," Wl', eji Grq "lfi'ahai Muhammad, kcpada hamba-

hamba-Ku yang beriman" kepadamu dan membenarkan bahwa apa

yang kaubawa kepada mereka itu datang dari-Ku, 'ziAfi lfi
" HendaWah mereka mendirilcan shalat. "

Katakanlatr kepada merek4 dirikanlah shalat lima waktu yang

diwajibkan kepada mereka dengan batasan-batasannya, serta

menginfakkan sebagian karunia yang Kami berikan kepada mereka

secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan serta menunaikan

kewajiban di datamnya secara sembunyi-sembunyi dan terang'

terangan. 
tll" *; *r'31. 1i; ,X-; ,y n "sebelum datang Hari

(Kiamat) yang pada hari itu tidak ada iual beli dan persahabatan-"

Yaitu hari saat Allah tidak menerima tebusan dan pengganti dari

seseofturg yang ditetapkan menerima balasan Allah karena maksiatnya

kepada Tuhannya di dtrnia. Pada hari itu juga tidak ada persahabatan

yang memberi kesempatan diampuninya orang yang ditetapkan

menerima hukuman lantaran persahabatannya. Sebaliknya, yang

berlaku di sana adalah keadilan.

fata Jl; adalah mashdar ftata jadian) yang terambil dari

kalimat rSd tiig "Aku bersatrabat dekat dengan fulan". Makna ini

sejalan dengan syair berikut ini:

I



Tdfsir AthXhabari

)6'lt/y+J' }f-rl\ t3'rlt ^%'u'# artri;
" Kujauhlmn hasratlru dari para wanita karena takut hina.

Tetapi alat bukan orang yang tidak suka bersahabal. " 7067

Kata liri merupakan /i'il mudhari' yang dibaca jazm

(dibuang huruf nun-nya) guna menafsirkan balasan. Maknanya adalah

perintah. Maksudnya, katakanlah kepada mereka agar mendirikan

shalat.

20883. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepada kami dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Atlah, 'ritAi tfi r;:t; i$t i|Ai. S "Katatrantah

kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman, 'Hendaklah

mereka mendirikan shalat'. " Maksudnya adalah shalat lima

waktu. '^b6fu #iV.Wi "Menaflrahkan sebagion

rezeH yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi

atau pun terang-teranga4 " maksudnya adalah zakat darr

harta mereka.Lo62

20884. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam menceritakan

kepada kami dari Amr, dari Sa'id, dari Qatadah, tentang

firman Allah, 3+ {; *+.P i?;W-; * i4 " se b etum datang

Hari (Kiamat) yang pada hari itu tidak ada jual beli dan

p er s ahab atan, " ia berkata, "Sesungguhnya Allah mengetahui

bahwa di dunia ada jual beli dan persahabatan yang mereka

jalin di dunia. Oleh karena itu, seseorang sebaiknya melihat

106r Bait ini terdapat dalam Ad-Diwan (143).
t062 Al Qurthubi dalam Al Jami' li Ahkam Al Qur'an (91366).
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siapa yang dijadikannya sebagai sahabat dan atas dasar apara

bersatrabat. Jika karena Allah, maka hendaknya ia

meneruskan persahabatannya. Jika karena selain Allah, maka

ia akan terputus darinya." 1063

@@o

zz..tl1 ./1,
QfV EW {3i A f,fi ,6'i'15 r. iAl'&,s616i

A c G;1di,{fi '61 Hr'# 6:, o. ;11 a. n

#,ii€3i{;r'",;\,
"Allahlah yottg telah rnenciptal<mlangit df,nhmi dilrJ

menanurrl<mt air }ruian dmi langit, l<emu.d.ian Dia
mengehnrlcmt ilmgan air huj an iat bubagai buah-buahmt

rnmjadi rezeki mailctrru, danWa tuldh metumdulrJ<f,rr

bahterubashwntpaydbahteraitubqlcyardilaatan
dmgan l<ehendak Nyo, dfrr. Aw tulah merutndukl<arr (pula)

b agifiiu ntngai- ntngai."

(Qs. Ibraahiim ll4lz 32)

1063 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (?12245) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya
(8D22).

Tatrwil lirman Allah: 3ra t;5 ijlf, +5i2fr 6L oiltX

4i C9d <nFi'{J ;:{; F t - o. At i.n ffi ltl Jai
@ #*i'€J#;".t;\ g,uinun yans tetah meiciptakan tangit

dan bumi dan menurunkan air hajan dari langit, hemudian Dia

mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan meniadi

-
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Tafsir AthThabari

rezeki untukmu, dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu

supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan

Dia telah menundukkan [pulal bagimu sungai-sungai)

Abu Ja'far berkata: Allah Ta'ala berfirman, "Allahlah yang

mengadakan langit dan bumi dari ketiadaan. Dia menurunkan dari

langit hujan yang dengannya Dia menghidupkan pohon dan tanaman,

lalu pohon dan tanaman itu mengeluarkan buah sebagai rezeki yang

kalian makan. Allah juga menundukkan bahtera agar kalian bisa

mengendarainya dan mengangkut barang-barang kalian dari satu

negeri ke negeri lain. Dia juga menundukkan sungai-sungai

(maksudnya airnya) sebagai minuman untuk kalian. Yang berhak

disembah dan ditaati secara murni adalah Tuhan yang demikian

sifatnya, bukan berhala-berhala dan tuhan kalian yang tidak sanggup

mendatangkan mudharat dan manfaat bagi dirinya dan bagi kalian,

watrai orang-orang musyrik.

20885. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepada

kami, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia
berkata: Warqa' menceritakan kepada kami, Al Hasan bin

Muhammad Az-Za'fararu menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syababah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Warqa' menceritakan kepada kami, Al Mutsanna

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq menceritakan

kepada kami, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada

kami, Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami, seluruhnya dari Ibnu Abi Najih,

-
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dari Mujahid, tentang firman Allah, #*t'3l;Ji:) "Dan

Dia telah menundukkan [pulal bagimu sungai-sungai."

Maksudnya adalah sungai-sungai di setiap negeri.rofl

@@@

'rq;'Jlr F fur'9;59,_;;Ai F k)
"DanDia telah merrunilulrJ,err (pula) baghrru matahari ilmt
bulan yang terTts.menffltsbqedm (dalatrr orbitrrya); ilmt

tclahmerrundukl,enbagfuurnalamd,mr,siarrg."

(Qs. Ibraahiim [14]: 33)

Talrwilf irmanAllah:'fi kt"r{.:{"'-,-ry;#)i#1i{;)
3q!6 ',fi@o" Dia tetah menundukkan lpukJ bagimu matahari

dan bulen yang terus-mcnerus beredar [dalam orbitnyaJ; dan telah

menundukkan bagimu malam dan siang)

Abu Ja'far berkata: Allatr Ta'ala berfirman, ,!L oilt Xl
,6'i13,>5i3i 'Allahlah yang telah menciptakan langit dan bumi,,
'3V ,;Ai$k) "(Dan Dia telah menunduklan [putal bagimu

matahari don bulan" Keduanya silih berganti siang dan malam, wahai

manusia, demi kepentingan dan kehidupan diri kalian.,' ',;;1-" ,,yang

terus-menerus beredar" berarti kontinu dan silih berganti atas kalian.

Pendapat lain mengatakan batrwa keduanya senantiasa menaati Allah.

20886. Khalaf bin Washil menceritakan kepada kami dari seorang

laki-laki, dari Muqatil bin Hayyan, dari Ikrimah, dari Ibnu

164 Mujatrid dalam tafsirnya (hal. 412) daa Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya
QD24E).



Tafsir Ath:Ihabari

Abbas, tentang firman Allah, '{{r'fi| ,#)i /61i{;,
"Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan
bulan yang terus-menerus beredar, " ia berkata, ..Keduanya

senantiasa dalam ketaatan kepada 411u1r.:: 
1065

Firman-Nya, '35 ,#i F j?;, ,Dan Dia telah
menundukknn (pula) bagimu matahari dan bulan " Matatrari dan
bulan itu muncul silih berganti. Jika yang satu pergi, maka yang lain
datang membawa manfaat dan faktor penunjang kehidupan kalian.
Yang satu menunjang kalian untuk bekerja mencari penghidupan, dan
yang satu lagi berguna bagi kalian untuk istirahat, dan sebagai rahmat
Allah bagi kalian.

@@@

"t ** i,i e-l b33 "b"t#Y 6 JL o #, ;
3(LLifii'da"$6y

"Dan Dia telah membqil<on l,cpadmrru (l<epuluarvrnt) dan
segala apa yang l<snuu mohonkan kepadanya. Dan jit<a

l<nrruL menghiamg nil<:rnat Nlah, tidoklah dapat t<nnuu

mengfiinggal<anny a. S esznggz lmy a marutsia iht, s angat
zhatim^'il::;rffi,Y;T-Attah)'"

Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (3/382) dan Ibnu Athiyyah dalam Al
Muharrar Al lltajiz (31339).
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Talrwit firman Atlah: ";;:Y( JL n #t; @an Dia

telah memberikan kepadamu [keperluanmuJ dan segala apa yang

kamu mohonkan kep adany a)

Abu Ja'far berkata: Allah Ta'ala berfirman, "Selain

menganugeratrkan kepada kalian berupa ditundukkannya segala

sesuatu untuk kalian dan rezeki dari tanaman bumi, Allah juga

memberi kalian segala sesuatu yang kalian mohonkan kepada-Nya.

Kalimat biasa seharusnya berbunyi, * t:t:31; t Y u fGii
"Dia memberi kalian sesuatu dari apa-apa yang kalian minta kepada-

Nya". Namun kata ,*' dihilanglcan karena sudah diwakili dengan

kata L yang disandarkan pada kata Jf . fengtrilangan ini boleh karena

kata o, menunjukkan arti sebagian pada kata sesudaturya, sehingga ia

diposisikan sebagai maf'ul Dift (objek penderita). Padanannya adalah

firman Allah, it :F U. ,4;V " Dan dia dianugerahi segala

sesuattl'.' (Qs. An-Nani l27l:23) Maksudnya, dia diberi sesuatu di

antara segala sesuatu yang ada pada zamannya.

Sebuatr pendapat mengatakan bahwa ungkapan tersebut untuk

menunjukkan arti banyak, sama seperti kalimat, :A F iii; i,:ti y*g
artinya fulan mengetahui segala sesuatu. Maksudnya adalah

sebagiannya. Demikian pula dengan firman Allah, 3:;l;*Grit
.J,P "Kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan

untukmereka. " (Qs.Al An'aam lfl: aa)

Sebuatr pendapat juga mengatakan bahwa maksudnya adalatr,

tidak ada sesuatu kecuali ia telatr diminta oleh sebagian manusia. Oleh

karena itu, maksud ayat pada pembatrasan ini adalah, Allah memberi

sesuatu kepada sebagian dari kalian, dan memberi yang lain sesuatu

yang dimintanya. Ini adalah pendapat sebagian ahli nahwu dari

Bashrah.
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Sementara itu, sebagian ahli natrwu Kufah mengatakan batrwa

maknanya adalatr, Allah memberikan sebagian sesuatu yang kalian

minta seandainya kalian memintanya. Seolah-olah maksudnya adalah,

Allah memberi kalian sebagian dari tiap-tiap permintaan kalian.l066

Mereka berkata, "Bagaimana pendapatnu seandainya kau berkata

kepada seseorang yang tidak meminta sesuatu kepadamu, "Demi

Allah, aku pasti memberi apa yang kau minta seberapa pun yang kau

minta, dan meskipun engkau tidak meminta?"

Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam menakwilinya.

Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah, Allah memberi kalian

setiap apa yang kalian inginkan. Adapun yang berpendapat demikian

adalah sebagai berikut ini:

20887. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakarl' kepada

kami, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Warqa' menceritakan kepada kami. Al Hasan

menceritakan kepada kami, ia berkata: Syababah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa' menceritakan

kepada kami, selurutrnya dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

tentang firman Allah, l;iY 11 iL si " Dari segala apa

yang kamu mohonkan kepada-Nya," dan apa yang kalian

inginkan kepada-Ny a. to67

20888. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

1066 Lihat Al Qurthubi dalarn Al Jami' li Ahkam Al Qur'an (9/367).
1067 Mujatrid dalam tafsirnya (hal. 412) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya

(712249) dari Ilaimah.
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menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,

Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullah menceritakan kepada kami dari Warqa', dari Ibnu

Abi Najih, dari Mujatrid. Qasim menceritakan kepada kami,

ia berkata: Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Hajjaj menceritakan kepada kami dad Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, dengan redaksi yang semisalnya.1068

20889. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami,

Ma'mar menceritakan kepada kami dari Hasan, tentang

firman Allah, i;iiY 6 b a {,i;r:3 "Dan Dia tetah

memberikan kepadamu (keperluanmu) dari segala apa yang

lramu mohonknn kcpada-Nya, " ia berkata, "Dari tiap-tiap apa

yang kalian minta." lo6e

Ahli tafsir lain berpendapat bahwa maknanya adalah, Allah
memberi kalian apa-apa yang kalian minta dan apa-apa yang tidak
kalian minta. Dan, yang berpendapat demikian adalatr sebagai berikut
ini:

20890. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Khalaf (Ibnu Hisyam) menceritakan kepada kami, ia
berkata: Matrbub menceritakan kepada kami dari Daud bin
Abu Hindun, dari Rukanatr bin Hasyim, tentang firman
Allah, IHV t, Si> ,; "Dari segala apa yang komu

Ibid
Al Baghawi dalarn Ma'alim At-Taruil (31382) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (41364).

t068

1069
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mohonkan kepada-Nya, " ia berkata, "Apa yang kalian minta

dan apa yang belum kalian minta." 1070

Ahli tafsir lain memb aca ayat ini demikiffi, 6 y n €tSf't
.'Ft.,dengan tanwinpada kata F, *0" menyandaxkanny apadakata
L, y*g artinya, Allah memberi [Ai* dari tiap-tiap sesuatu yang tidak

kalian minta dan mohonkan kepada-Nya.lo7l Hal itu karena para

hamba tidak meminta matahari, bulan, siang, dan malam. Allah

menciptakan semua itu untuk mereka tanpa mereka minta.

Sebagaimana dij elaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini :

20891. Abu Hushain menceritakan kepada kami dari Abdullah bin

Ahmad bin Yusuf ia berkata: Bazi menceritakan kepada

kami dari Dhihah bin Muzahim, tentang ayat, 6 f 'n 
€tit:)

i'HA, ia berkata, "Artinya adalah apa-apayang tidak kalian

minta."lo72

2OBg2. Ibnu Hamid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya

bin Wadhi menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaid

menceritakan kepadaku dari Adh-Dhahhak, ia membaca,

6:FA i SS 'a '€,5i3, dan menafsirkannya, Allah memberi

kalian apa-apa yang kalian minta dan apa-apa yang tidak

kalian minta. Allah memberi kalian dengan rahmat dan

keluasan-Nya."

Lihat Al Qurthubi dalam Al Jami' li Ahkam Al Qur'an (9/367) dan Ibnu Katsir
dalam tafsirnya(81224).Ibnu Katsir menyebutkan atsar tanpa sanad.
Ibnu Abbas, Adh-Dhahak, Hasan, Muhammad bin Ali, Ja'far bin Muhammad,
Amr bin Qa'id, Qatadah, Salam, Ya'qub, dan Nafi dalam suatu riwayat
membacanya dengan tanwin.
Mayoritas membacanya 6 ,y'o, dengan idhafah.

Lihat Al Bahr Al Muhith karya Abu Hayyan (6/440) dan Al Muharrar Al Wajiz
karya Ibnu Athiyyah (3/340).
Lthat Al Bahr AI Muhith karya Abu Hayyan (61440), Al Muharrar Al Wajiz
karya Ibnu Athiyyah (31340), danZad Al Masidkarya Ibnu Al lawi (4/365).

r070

l07l



Swahlbraahiim

Adh-Dhahak berkata, "Betapa banyak pemberian Allah yang

tidak kita minta."lo73

20893. Husain bin Faraj menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku

mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhahhak berkomentar, tentang ayat, lr, :'L i {:itt:t
'';riY "Dan Dia telah memberilcan kepadamu

(keperluanmu) dari segala opa yang lcamu mohonkon

lcepada-Nya, " ia berkata, "Allah memberi kalian hal-hal yang

tidak kalian minta. Maha Benar Allah, betapa banyak yang

diberikan Allah kepada kita tanpa kita memintanya dan tidak

pernah terdetik dalam pikiran f.i1u.rrl074

20894. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatada[ tentang firman Allah, P aSt:t
',?fY 6 "Dan Dia telah memberikan kcpadamu

(keperluanmu) dari segala apa yang kamu mohonkan

kcpada-Nya," ia berkata, "Kalian tidak meminta kepada

Allah tiap-tiap yang diberikan-Nya kepada kalian."l075

Abu Ja'far berkata: Menurut kami, pendapat yang benar

tentang hal ini adalatr qira'at yang dipegang oleh mayoritas atrli

qira'at dari berbagai negeri, yaitu dengan menyandarkan kata'$ pada

kata L, dengan arti, Allah memberi kalian sesuatu atau sebagian dari

yang kalian minta. Sebagaimana kami jelaskan tadi, berdasarkan ijma'

Lthat Al Babr Al Muftith karya Abu Halyan (61440),Ibnu Athiyyah dalan Al
Muharrar Al Wajiz (31340), dan Ibnu Al Jauzi dalan Zad Al Masir (41365).
Ibid
Ibid

1073

to1
1075

I
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argumen dari para ahli qira'at datpenolakan mereka terhadap qira'at

lain.

Talcwil firman Altah: 'utl'.ij SLUt#t i'it-1b3-5"$
@3ff-?ji) @an iiha kamu menghitung nikmat Allah,

tidahlah dapat kamu menghinggakannyu Sesungguhnya manusia

itu, sangat zhalim dan sangat mengingkari [nikmat Allah)

Abu Jaofar berkata: Allah Ta'ala berfirman, "Maksud ayat

ini adalah, jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah yang

ditimpahkan-Nya kepada kalian, watrai manusia, maka kalian tidak

akan sanggup menghingganya dan mensyukurinya kecuali dengan.

pertolongan Allah kepada kalian untuk melakukannya." ijjS 5y
3(11?jJi "sesungguhnya manusia itu, sangat zhalim dan sangat

mengingkari (nihmat Allah)." Ia berkata, "Sesungguhnya orang yang

mengganti nikmat Allah dengan kekaliran itu benar-benar amat

zhalim." Maksud "zhalim" di sini adalatr bersyukur kepada yang

tidak memberinya nikmat. Jadi, dia orang yang amat jelas syukumya

bukan pada tempatnya. Hal itu karena A[ahlah yang memberi nikmat

kepadanya dan berhak atas penghambaan yang murni, namun ia justru

menyembah selain-Nya dan menjadikan bagi-Nya tandingan-

tandingan untuk menyesatkan manusia dari jalan-Nya' Itulah

kedralimannya.

Firman-Nyu, 3(b berarti orang yang sangat mendurhakai

nikmat yang dikaruniakan Allah dengan cara mengarahkan

penghambaan kepada selain-Nya dan meninggalkan ketaatan kepada

yang memberinya nikmat.



Slundhltr:aahiim

20895. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Yazid, bin Harun menceritakan kepada kami, ia

berkata: Mus,ir menceritakan kepada kami dari Sa'd bin

Ibrahim, dari Thalq bin Habib, ia berkata, "Sesunggutrnya

hak Atlah itu terlalu berat gntuk dilaksanakan para hamba,

dan nikmat-nikmat Allah itu terlalu banyak untuk dihitung

oleh para hamba. Tetapi, mereka bertobat pada pagt dan sore

r . rrl075nan."

a@@

'E Jg;,r;J{6 ti$'irrr ti5, i4 -5 bty36' sy3

iy Xg,# #' "*,()\ Uf€'$5'i.#y.;' @ ; r;v i

@H;3jLii'|',tWl;
"Dan (lngatlah) , l<etil<o lbrahin- bql<ata, 'Ya Tuhmil<u,

ianil<f,rrlah negeri irJi oi/rdll/rorh), rwgd ydrrg arnart, dmt

j auhl<mrlah alcu b e sqta artak an c:,tlcu dmip ada nrrr'y errt ah

bqhala-bqhala,YaTulranlcu,sew.nggulnyabqhala'
b qlwla itu telah meny esatl<mt l<eb any al<m dmip ada

manusia, mala b ar mgsiap d y arJg merngill';utiku, mala
sesu.ngguhnya orang iat. tunusfu golangartlil, d*rr

barmtgsiapa yorrlg menfunhal<ai alru, maka ses'umguln'nya

Engl<nu, Mdlw P enganpun lagi Maha P ary ay drJg' .'
(Qs. Ibmahiim [14]: 35.36)

rw6 Ibnu Athilyah dalam Al Muhtrs Al Waiiz (31340) dan Ibnu Katsir dalam

tafsirnya (8n2q.
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Talrwir firman Anah: 6(':11\ t:S j3J: J,t b9.LJ6'ttS
'Jr :i9,H S, "qgi'nt$l)*1.#y*@ ;r;y'#' J o$4grt
@+S:*ii$ o.t:";:i': @an [ingattahl, ketika Ibrahim berkata,

"Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini [MakkahJ, negeri yang aman'

dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah

berhala-berhala. Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu

telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia, maka

barangsiapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu

termasuk golonganku, dan barangsiapa yang mendurhakai aku,

maka sesungguhnya Engkau, Maha Pengampun lagi Maha

Penyayang.")

Abu Ja'far berkata: Allah Ta'ala berfirman, "Ingatlah wahai

Mtrlrammad , 6\'. 'illi t:S i14 3; e9.tJ6 \y3 . " 1Do, [ingattahJ,

l(etit(a lbrahim berlmta, "Ya Tuhanlcu, iadikanlah negeri ini

[MallrnhJ, negeri yang aman,"

Maksudnya adalah, Al Haram, sebuah negeri yang aman untuk

penduduknya dan yang berdiam di dalamnya. 'E J 66 #
iLi*i "Dan iauhlmnlah aku beserta anak cuculat daripada

menyembah berhala-berhala." Kalimat '))t '^!i+ berarti "aku

menjauhkannya dari keburukan". Sebagaimana dalam syair berikut

ini:

(u.l;r Q*'^+Lrt *1 tt ;:.rA'&:t

"Ia menggoyang ayunan analotya dengan penuh sayang.

Dan menjauhkannya dari unta muda yang sulit dikendalikan. "1077

to77 Bait syair ini dari Abu IJbaidatr dalan Maiaz Al Qur'an (11342).
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Makna ayat ini adalah, jatrhkanlatr aku dan keturunanku dari

menyembah berhala.

Kata i6yf adalah jarnak dari kata i& l*rg berarti patung

berbentuk, seperti gambaran Ru'bah bin Ajjaj tentang seorang wanita

dalam syaimya berikut ini:

ot1, o,, , a Q t,. o .q..At ,JJ-9 \-i,l :9 C)ra-;ai '^:e JU p:lsLtj,,,
Bermalas-malasan seperti altar yang berhalanya dipajang

Ia tertawat0Ts walau didera diusir dan air hujan

Demikian pula pendapat Mujatrid berikut ini:

20896. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Hudzaifhh menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

tentang firman Allah, ti('il:$ tii jg 
E5 i*9.tJ6 SSS

i€-flt'E J'U-",rr3I,13 "Dan (ingatlah), ketika lbrahim

berknta, 'Ya Tuhanht, jadikanlah negeri ini (Makkah), negeri

yang aman, dan jauhkanlah aht beserta anak cucuht

daripada menyembah berhala-berhala'. " la berkata, "Allah
lalu mengabulkan doa Ibratrim berkaitan dengan

keturunannya, sehingga tidak seorang pun dari keturunannya

yang menyembatr berhala sesudatr doanya. Katailiz,i berarti

uuca yang berbenfuk. Kata lainnya adalah watsan."

Ia menambahkan, "Allah juga mengabulkan doa Ibrahim dan

menjadikan negeri ini aman, menganugeratri penduduknya

dengan berbagai macam buah-buahan, menjadikannya

sebagai imam, mengeluarkan di antara keturunannya orang-

r07t Bait syair milik Ru'bah bin 'Ajjaj (w. 145 H) dalamAd-Diwan
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orang yang mendirikan shalat, mengabulkan doanya,

memperlihatkan tata cara ibadah kepadanya, dan menerima

tobatnya." 
loTe

20897. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Mughiratr, ia berkata:

Ibratrim At-Taimi berkata dalam kisatrnya, "Manusia aman

dari bencana setelah doa yang diserukan Khalilullah Ibratrim

berikut ini, i}fi'fi, J1# ,#5 'Dan jauhkanlah atat

beserta anak cucuht daripada menyembah berhala-

berhala'. " loSo

Adapun firman-Ny a, 4(1li'n{t{';L5'"r#L,;-r "Ya Tuhanht,

sesungguhnya berhala-berhala itu telah rnenyesatlmn l<ebanyakan

daripada manusia." Maksudnya adalalr, ya Tuhanku, sesungguhnya

berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia dari jalan

hidayah dan kebenaran, sehingga mereka menyembah berhala-berhala

itu dan kufur kepada-Mu."

20898. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Y azid menceritakan kepada kami, Sa' id menceritakan kepada

kami dari Qatadah, tentang firman Allah, e 6|ttli 'liy

4(1!i " S" trnggahrrya b erhal a-b erhal a itu t el ah menye s atkan

kebanyaknn daripada manusia," ia berkata, "Maksudnya

adalah arca-arca. " 
I o8 I

1079

1080
As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (5145).

fUnu RUi Hatim dalam tafsirnya (712242),Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar

At wajiz (31335),dan Al Qurttrubi dalam Al Jami' li Ahkam Al Qur'an (9/368).

Lihat Ibnu Al Jauzi dalarr- zad Al Masir (41365) dan Al Qurthubi dalam Al
Jami' li Ahkam Al Qur'an (9/368).

t08l
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20899. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam menceritakan

kepada kami dari Amr, dari Sa'id, dari Qatadah, tentang

fi rman Allah, qagl G 6';)fi 'fiy " S e s un g gahny a b er hal a'

berhala itu telah menyesatkan kcbarryakan daripada

manusia," ia berkata, *Maksudnya adalah arca-arca."I082

Firman Allah, b, XS ,4 ;3 "Maka barangsiapa yang

mengilailiht, maka sesungguhnya orang itu terrnasuk golonganht."

Maksudnya, barangsiapa mengikuti Sunnah dan jalanku dalam

beriman kepada-Mu, memurnikan ibadatr kepada-Mu, dan

meninggalkan penyembatran terhadap berhala-berhala" maka ia

termasuk golonganku. Sedangkan barangsiapa menyalatri perintahku,

tidak menerima apa yang kudakwatrkan, dan menyekutukan-Mu,

maka sesungguhnya Engkau Maha Pengampun terhadap berbagai

dosa orang-orang yang berbuat dosa dengan kemurahan-Mu, lagi

Matra Penyayang terhadap hamba-hamba-Mu dan memaafkan orang

yang Engkau kehendaki di antara mereka. Sebagaimana dijelaskan

dalam riwayat-riwayat berikut ini:

20900. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadatr, tentang firman Allah, A)ii#'rbfr| r*S
#;3fi 3i$ "tt'toko bmangsiapa yang mengihttiht, maka

sesungguhrrya orang itu termasuk golonganht, dan

barangsiapa yang mendurhakai aht, maka sesungguhnya

Engkau, Maha Pengampun lagt Maha Penyayang," ia

berkata "Dengarlah perkataan Khalilullah Ibrahim. Demi

t@ Ibid
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Allah, mereka bukan orang yang suka mencela dan melaknat!

Dikatakan bahwa sebgruk-bgruk hamba Altah adalah orang

yang suka mencela dan melaknat. Padahal Nabiyullah Isa

putra Maryam AS berkata, :fr| # 'F ,bhl, i9 fri| tl
@ 5iJ ,-,;{t'6'Jika Engkau menyiksa mereka' maka

sesungguhnyamerelaadalahhamba-hambaEnglrau,dan

iils Engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya

EnglraulahYangMahaPerkasalagiMahaBijalaana''"(Qs'
Al Maa'idah [5]: Il8)r083

z}g}L Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ashbagh

bin Al Faraj menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

wahb menceritakan kepada karni, ia berkata: Amr bin Harits

menceritakan kepada kami, batrwa Bakr bin Sawadatr

bertutur kepadanya dari Abdt[ra]rman bin Jubair, dari

Abdullah bin Amr bin Ash, batrwa Rasulullah sAw

membaca doa Ibratrim, fi$ 4# ;:, e61'4t6'fi:A'"#i].,,-,

@ #p3#'-i'y a.'* #'t-A "Ya Tuhanlat' sesunggahnya

berhala-berhala itu telah merryes atkan kcbanyalan daripada

manusia, maka barangsiapa yang mengihttiht' maka

sesungguhnya orang itu termasuk golonganht' dan

barangsiapa yang mendurhakai alat, maka sesungguhnya

Engkau, Maha Pengampun lagi Mahg Penytyang'"

Kemudian beliau membaca doa Isa AS, ob't'lb'i{ fr$ oy

i{..!r-;fi'J6t9# '1}1 "Jika Englau merryilua mereka'

maka sesungguhnya merelw adalah hamba-hamba Engkau,

dan jika Englrau mengampuni mereka, maka sesungguhnya

EngkautahYangMahaPerlrasalagiMahaBijaksana.''

ron! Ibnu Abi Hatim dalam ta$irnya Qfn4, dan Ibnu Athi)'yah dalam lI
Multtr o Al Wai iz (3 R4l).

-
-ll2Ll
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Kemudian beliau mengangkat kedua tangarurya dan berdo4

"Ya Allah, umatku! Ya Allah, umatku!" Beliau menangis,

maka Allah berfirman, "Hai Jibril, pergilah menemui

Muhammad, dan Tuhanmu lebih tahu, lalu tanyakan

kepadanya apayalng membuatnya menangis?" Jibril AS lalu

mendatangi beliau, dan Rasulullah SAW pun memberitatru

apa yang diucapkannya. Allah kemudian berfirman, "Hai

Jibril, pergilah temui Muhammad dan katakan kepadanya,

'Sesungguhnya kami akan membuatmu ridha berkaitan

dengan umatmu, dan kami tidak berbuat buruk

kepadamu'."1084

@@@

$ ;;-S q. 
^+ a "; * r6,4.i' e L{,4 efSS

i;rii;S dr"t; o$i Gi3;5 i1i6',ii3\l *)-
'ti{.i;-ii{ o.fri

"Ya Tuharr lloirni, senff.ggutmya aku telah rnenempatl<mt

sebagian l<canu,narrku di lembah yang tidak mempwryai
tnnam-tanaff.an di del<at ramahEngl<au (Bdihlllah) ymq

dihonrrati, yaTuhanl<f,mi (yarrg demikian itu) agar mqeka
mendiril<an shalat, mala jadil<anlah hati sebagian mmrusia
cendenmgl<epada mqel<a dnn,beri rczekilah rnqela dmi

buah-buahan,mudsh-nwdahanmerekabusyulan,"

(Qs. Ibraahiim ll4l: 37)

1084 HR. Muslim dalam kitab Iman (346), Abdunazzaq dalarn At Mushnaf (2697).
Al Baihaqi dalarn As-Sunan Al Kubra (71205), dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya
(8D26).
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Talrwil firman Allah: ,c A,si* Z6,ri'-jrn irfr-Aff3
'i&i;5;.1yaii ,46i <;i+t it:s',itai4-ri: ;;5 ar{.

@ i,#i-5i1qffr1vo Tuhan hami, sesungguhnva aku telah

mcnempathan sebagian keturunanku di lembah yang tidah

mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau [BaitullahJ
yang dihormati, ya Tuhan kami lyang demikian ituJ agar mereka

mendirikan shalat, maka iadikanlah hati sebagian manusia

cenderung kepada mereka dan beri rezehilah mereka dari buah-

b uahan, mudah-mudahan mereka bersy uhur)

Abu Ja'far berkata: Ibratrim Khalilullah AS berdoa demikian

ketika ia menempatkan Isma'il dan ibunya (Hajar) di Makkah.

Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

20902. Ya'qub bin Ibratrim dan Al Hasan bin Muhammad

menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Isma'il bin

Ibratrim menceritakan kepada kami dari Ayyub, ia betkata:

Aku mengabarkan dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia

berkata, "Orang yang pertama kali sa'i arfiata Shafa dan

Marwatr adalatr ibunya Isma'il. Orang yang pertama kali

membuat wanita-wanita Arab menyeret pakaiannya adalah

ibu Isma'il."

Ibnu Abbas menjelaskan, "Ketika Hajar lari dari Saratr, ia

menyeret ujung pakaiannya untuk menghapus jejaknya. Lalu

Ibratrim membawanya bersama Isma'il hingga tiba di tempat

Baitullah, menempatkan keduanya di sana, lalu Ibrahim

pulang. Hajar mengikuti Ibrahim dan berkata, 'Pada apa kau

gantungkan kami? Apakah kau gantungkan kami pada

makanan? Apakatr kau gantungkan kami pada minuman?

Apakatr Allah yang menyuruhmu berbuat demikian?' Ibrahim
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menjawab, 'Ya'. Hajar menjawab, 'Kalau begitu, Allah tidak

akan menyia-nyiakan kami'."

Ibnu Abbas melanjutkan, "Kemudian Hajar pulang, dan

Ibrahim meneruskan perjalanan. Hingga ketika lbrahim

berada di puncak Kada',108s ia menghadap ke lembah dan

berdoa, 9.3 i;:i$ 4.'+ VJa;* )i,"-j'elK-:JetrS
o. Fi'ut gi:i6 dy":l n6i c i'6 s:.e',frf' l*)-
3!fi- ;{iA 'Yi Tuhan kami, sesungguhnya aht telah

menempatkan sebagian keturunanht di lembah yang tidak

mempunyai tanam-tanaman di delrat rumah Engkau

(Baitullah) yang dihormati, ya Tuhan kami (yang demikian

itu) agar mereka mendirikan shalat, maka jadikanlah hati

sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri

rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan

merelra bersyuhtr'."

Ibnu Abbas melanjutkan, "Wanita itu membawa sekantong

air, lalu air itu habis sehingga ia haus, dan air susunya pun

telah berhenti mengalir sehingga sang bayi pun haus. Ia

melihat gunung mana yang paling dekat dengan tempat itu. Ia

pun naik ke bukit Shafa dan memasang telinga apakah ia

mendengar suara atau melihat seseorang, tetapi ia tidak

mendengar apa pun. Lalu ia turuI, dan ketika ia tiba di

lembah, ia berlari-lari kecil padatral ia tidak ingin berlari-lari

kecil. Ia seperti orang kepayahan yang berlari-lari kecil,

padahal ia tidak ingin berlari-lari kecil. Lalu ia melihat

gunung mana yang paling dekat dari tempat itu. Kemudian ia

Sebuah tempat di dataran tinggi Makkah. Sedangkan Kuda adalah nama

gunung dekat Makkatr. Lihat Mu'jam Al Buldan (enri i.rf; (41439).
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naik ke bukit Marwah dan memasang telinga untuk

mendengar suara atau melihat seseorang. Setelah ia

mendengar suara, dan ia berkata seperti orang yang tidak

percaya dengan pendengarannyq 'Shah!'Hingga akhirnya ia

meyakini dan berkat4 'Aku dengar suaramu, tolonglatr aku!

Di sini ada orang yang mau mati!' Lalu malaikat datang dan

membawanya ke tempat Zarnzarrr. Malaikat itu menjejak

tempat tersebut sehingga airnya memancar. Wanita itu segera

pun mengisi kantong airnya. Rasulullah SAW bersabda,

'semoga Allah merahmati ibunda Isma'il. Seandainya ia

tidak segera bertindah maka Zaraam pasti meniadi mata air

yang melimpah-limpahr 1085 K"*udian malaikat itu berkata

kepadanya, 'Jangan engkau khawatir penghuni negeri ini

haus, karena ini adalalt mata air untuk minuman tamu-tamu

Allah'. Malaikat itu berkata lagi, 'Bapak bayi ini akan datang

dan membangun sebuah rumatr milik Allah. Ini adalatt

tempatnya'."

Ibnu Abbas melanjutkan, "Lalu berlalulah sebuah kafilah dari

Jurhum menuju Syarn. Mereka melihat burung di atas

gunung, maka mereka berkata, 'Burung itu pasti terbang

mengitari sebuah sumber air. Setatru kalian, apakatr di

lembatr itu ada air?' Mereka menjawab, 'Tidak'. Mereka lalu

menengok, dan ternyata di sana ada seorang wanita. Mereka

pun mendatangi wanita itu dan meminta izin agar mereka

singgah bersamanya. Wanita itu pun mengizinkannya."

Ibnu Abbas melanjutkan, "Kemudian wanita itu meninggal

dunia sebagaimana mereka meninggal dunia. Isma'il pun

'ffi lfi' Ahmad dalam musnadnya (l/360).
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menikah dengan salah seorang dari mereka. Lalu Ibrahim
datang dan menanyakan rumah Isma,il. Ia diberitahu
rumatrnya, tetapi ia tidak mendapati Isma,il di dalam rumatr,
melainkan seorang wanita yang keras dan kasar. Ibrahim
berkata kepada wanita itu, .Jika suamimu datang maka
katakan kepadanya ada seorang tua datang dengan ciri-ciri
demikian. Katakan kepadanya untuk mengganti palang
pintumu'. Ibrahim pun pergi. Ketika Isma.il datang, istrinya
pun memberitahukan kepadanya kejadian tersebut. Isma.il
lalu berkata, 'Dia ayahku, dan engkau adalatr palang pintu
rumahku bagi ayahku'. Isma'il pun menceraikan istrinya itu
dan menikah dengan salah seorang wanita di antara mereka.

Ibrahim lalu datang lagi ke rumah lsma'il namun tidak
mendapatinya di rumah, melainkan seorang wanita yang
ramah dan berseri-seri. Ibrahim bertanya kepadanya, ,Ke

..mana suamimu?' Ia menjawab, 'Ia pergi berburu,. Ibratrim
bertanya, 'Apa makananmu?' Ia menjawab, .Daging dan air,.
Ibrahim berdoa, 'Ya Allah, berkahilatr daging dan air
mereka! Ya Allah, berkahilatr daging dan air mereka!' Ia
berdoa demikian sebanyak tiga kali. Ibrahim lalu berkata
kepadanya, 'Jika suamimu datang maka beritahu dia bahwa
ada orang tua yang ciri-cirinya demikian datang ke sini,
Katakan kepadanya bahwa aku meridhai palang pintu, maka
pertahankan ia!' Ketika Isma,il datang, istrinya
memberitahukan kepadanya kej adian tersebut.
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Kemudian Ibrahim datang untuk ketiga kul,,yq dan

keduanya lalu meninggikan pondasi Baitullah." 1087

20903. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Yahya bin Abbad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami

dari Atha bin As-Sa'ib, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu

Abbas, ia berkata: Nabi Ibrahim pergi membawa Isma'il dan

Hajar, lalu menempatkan keduanya di Makkah, di tempat

Zamz-art. Ketika Ibrahim hendak pergi, Hajar memanggilnya"

"Ya Ibrahim, aku bertanya kepadamu tiga hal, siapa yang

memerintahkanmu untuk menempatkanku di negeri yang

tidak ada tanaman, gembal4 kawan, bekal, dan air ini?"

Ibratrim menjawab, "Tuhanku yang menyuruhku'" Hajar

menjawab, "Kalau btgrtr" Allah tidak menyia-nyiakan kami'"

Ketika Ibrahim telatr membalikkan punggung, iaberdoa, -(li

wr c{i *9i a # 4 ;,.ti e &6 #6,*b3 
"frL@ "f, Tuhan kanni, sesungguhnya Englrau mengetahui apa

yang kami sembunyikan dan apa yang kami lahirlan; dan

tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik

yang ada di bumi maupun yang ada di langit." (Qs'

Ibraatriim [14]:38)

Ketika Isma'il haus, ia menjejak tanah dengan tumitnya.

Kemudian Hajar pergi ke atas bukit Shafa. Saat itu lembah

tersebut sangat dalam. Ia naik ke bukit Shafa dan mengamati

untuk melihat sesuatu, namun ia tidak melihat sesuatu. Ia pun

turun dan sampai di lembatr itu. Lalu ia berlari-lari kecil

r0E7 Aft-Ihabrani dalam Al Mu'jarn Al Kabir (l/160, 16l) dan Al Qurthubi dalam

krtab Al Jami' li Ahkan Al Qw'an(91373,374)-
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hingga keluar dari lembah dan tiba di bukit Marwah. Ia naik

dan mengamati untuk melihat sesuatu, nilmun ia tidak melihat

sesuatu. Ia berbuat demikian sebanyak tujuh kali.

Kemudian ia datang dari Marwah di tempat Isma'il, saat itu

Isma'il sedang menjejak tanah dengan tumitnya, lalu

memancarlah mata air, yaitu mata air Zamzarrr.Ia mengorek

tanah untuk mencari air. Setiap kali terkumpul air, ia
mengambilnya dengan periuknya dan memasukkarurya ke

dalam kantongnya.

Ibnu Abbas berkata: Nabi SAW bersabda, "Semoga Allah

merahmati ibunda Isma'il. Seandainya ia membiarkan air

itu, maka ia pasti menjadi mata air yang melimpah-limpah

dan terus mengalir hingga Hari Kiamor."t088 Saat itu Jurhum

berada di sebuah lembah dekat Makkah."

.Ibnu Abbas melanjutkan: Burung itu biasanya tidak jauh dari

lembah ketika ia melihat air. Ketika Jurhum melihat burung

tidak menjauh dari lembah, mereka berkata, "Burung itu

tidaklah menetap di lembah, melainkan pasti ada air di sana."

Mereka pun mendatangi Hajar dan berkata, "Kalau boleh,

kami akan tinggal bersamamu dan bergaul denganmu,

sementara air ini tetap milikmu." Ia menjawab, "Boleh."

Mereka lalu tinggal bersamanya hingga Isma'il tumbuh

dewasa. Hajar meninggal duni4 dan Isma'il menikah dengan

seorang wanita dari mereka.

Ibnu Abbas melanjutkan: Ibrahim lalu meminta izin kepada

Sarah untuk menemui Hajar. Sarah pun mengizinkannya,

rotE HR. Ahmad dalam musnadnya(1D53\.
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dengan syarat Ibrahim tidak singgatr di sana. Ibratrim datang

saat Hajar telatr meninggal, maka ia pergi ke rumah Isma'il

dan bertanya kepada istrinya, "Di mana suamimu?" Wanita

itu menjaWib, "sedang pergi berburu. Isma'il keluar dari

tanatl Haram untuk berburu, dan nanti pulang'" Ibrafuim

bertanya, "Apakatr kamu punya jamuan untr,rk tamu? Apakah

kamu punya makanan atau minuman?" la menjawab, "Aku

tidak punya, dan tidak ada seorang pun di rumah ini'"

Ibrahim berkata, "Kalau suamimu datang, sampaikan

salamku kepadanya dan katakan agar ia mengganti palang

pintunya!" Ibrahim lalu Pergi.

Ketika Isma'il datang dan mendapati aroma bapakny4 ia

bertanya kepada istriny4 "Apakatr ada seseorang yang datang

kepadamu?" Ia menjawab, "Ada seorang tua yang ciri-cirinya

seperti ini." Seolah-olah ciri-cirinya adalah sosok Ibrahim.

Isma'il kemudian bertanya, "Apa yang dikatakannya

kepadamu?" Istrinya menjawab, "Ia berkata kepadaku,

'sampaikan salamku kepada suamimu dan katakan

kepadanya agax mengganti palang pinttrnya'." Isma'il pun

menceraikannya dan menikah dengan wanita lain.

Setelatr berselang wakht, Ibratrim meminta izin lagi kepada

Sarah untuk mengunjungi Isma'il, dan Saratr pun

mengizinkannya, dengan syarat tidak singgah lama di sana'

Ketika Ibratrim tiba di pintu Isma'il, ia bertanya kepada

istrinya, "Mana suamimu?" Ia menjawab, "Ia pergi berburu,

sebentar lagi akan datang, Insya'allah! Singgahlah, semoga

Allah merahmatimu!" Ibrahim bertanya kepadanya, "Apakatt

kau punya jamuan?" Ia menjawab, "Ya." Ibrahim bertanya,
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"Apakah kau punya roti, atau gandum, atau kurma?" Ia

menjawab, "Tidak punya." Kemudian istri Isma'il itu

menyuguhkan susu dan daging, lalu mendoakan berkah untuk

dua jenis makanan itu. Seandainya pada hari itu ia

menyuguhkan roti atau gandum atau kurma, maka negeri ini

akan menjadi negeri Allah yang paling banyak gandum dan

kurmanya." Kemudian ia berkata kepada Ibrahim,

"singgahlah sebentar, biar kubasuh kepalamu!" Ibrahim tidak

mau singgah. Namun wanita itu datang membawa ptjakan

dan meletakkannya di sebelah kiri. Kemudian Ibrahim

meletakkan kakinya di atasnya sehingga kakinya berbekas di

atasnya. Wanita itu lalu mencuci kepala Ibrahim sebelah

kanan. Wanita itu kemudian memindahkan prjakan ke

sebelah kiri dan mencuci kepala Ibrahim sebelatr kiri.

Pada akhir pertemuannya itu, Ibralrim berkata kepadanya,

"Kalau suamimu datang, sampaikan salamku kepadanya dan

katakan, 'Palang pintumu sudah lurus'.

Ketika Isma'il datang, ia mendapati aroma ayatrnya, maka ia

bertanya kepada istrinya, 'Apakah ada seseorang yang datang

kepadamu?" Istrinya menjawab, "Ya, seorang tua yang paling

tampan wajahnya dan paling wangi aromanya. Ia berkata

kepadaku demikian dan demikian, dan aku berkata

kepadanya demikian dan demikian. Aku membasuh

kepalanya, dan ini adalah tempat kedua kakinya di atas

prjakan." Isma'il bertanya, "Apa yang dikatakannya

kepadamu?" Ia menjawab, "la berkata kepadaku, 'Apabila

suamimu datang, sampaikan salamku kepadanya dan katakan
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bahwa palang pintunya sudah lurus'." Isma'il lalu berkata"

"Dia adalatr Ibratrim."

Setelah berselang waktu, Allah memerintahkan Ibrahim

untuk membangun Baitullah, maka beliau pun

membangunnya bersama Isma'il' Setelah keduanya

membangun Baifullah, dikatakan, "Serulah manusia untuk

berhaji!" Ia pun berkata setiap kali menjumpai suatu kaum,

,.wahai manusi4 tetah dibangun untuk kalian rumatr Allah,

maka ziarahlatr (haji) ke sana. oleh karena itu, setiap orang

yang tinggal di padang pasir dan di perkebunan, berkata,

*Kami pentrhi panggilanmu, Ya Allah' Kami penuhi

panggilanmu."

Atha' berkata, "Jarak antara doa Ibrahim , 1$ e i^#effS
{}:It 8..^+ U; e; X 2(r,'Yo Tuhan kami, sesungguhnya alat telah

menempatkan sebagian kcturunonht di lembah yang tidak mempunyai

tanam-tanaman di dekat rumah Engkau @aitullah) yang dihormati',

dengan doanya yang lain, "ef;y'S*t;S,j{;t i& 4,Kt,s;fi $3J-&^i4 
""t\'segala 

puji bagi Allah yang telah menganugerahlmn

trepadtu di hari tua(fu) Ismail dan Ishak. sesungguhnya Tuhanht,

benar-benar Maha Mendengar (memperkenankan) doa" adalatt

sekian tahun." Atha tidak hafal.lose

2OgO4. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadafr, tentang firman Allah, ,$ e6,+3-j,, e LKA4y

{;5 4. ^+ W .9) "Ya Tuhan kami' sesungguhnya aht

"t' Ath-Thabari dalam tarikhnya (l/161, 162), Al Qurthubi dalam Al Jami' li
Ahkam Al Qyr'an (9t368,369) secara ringkas, dan Al Baghawi dalam Ma'alim

At-Taruil (3/384,385).
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telah menempatkan sebagian kcturunanlru di lembah yang

tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau

@aitullah) yang dihormati," maksudnya adalatr, rumah yang

disucikan Allah dari dosq dijadikan-Nya kiblat, dijadikan-

Nya sebagai keharamm-Nya dan dipilih Nabi Ibrahim AS

untuk anaknya.loeo

20905. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah, U; c; X
"Yang tidak mempunyai tanam-tanamdn," ia berkata, "Pada

waktu itu tidak ada tanaman di Makkah."l0el

20906. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu

' Katsir mengabariku, Al Qasim berkata dalam haditsnya: Amr

bin Katsir mengabarkan kepadaku (Abu Ja'far berkata) aku

mengubahnya menjadi: Ibnu Katsir mengabarkan kepadaku,

dengan menghilangkan narna Amr, karena aku tidak kenal

orang yang bemama Amr bin Katsir yang menjadi sumber

riwayat Ibnu Juraij. Ma'mar meriwayatkan dari Katsir bin

Katsir bin Muththatib bin Abu Wada'ah, dan aku khawatir

jika hadits Ibnu Juraij juga dari Katsir bin Katsir, ia berkata:

Aku dan Utsman bin Abu Sulaiman serta beberapa orang

menemani Sa'id bin Jubair pada suatu malam. Lalu Sa'id bin

Jubair berkata kepada kaum tersebut, "Bertanyalah kepadaku

sebelum kalian tidak bisa bertanya kepadaku!" Orang-orang

r0e0 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya(712250'5.
roer Abdurrazzaq dalam tafsirnya (21248) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya

Qt22so).
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itu lalu banyak bertanya kepadanya. Di antara yang mereka

tanyakan adalah, "Apakah benar apa yang kami dengar

tentang maqam?" Sa'id bin Jubair bertanya, "Apa yang

kalian dengar?" Mereka berkata, "Kami dengar bahwa ketika

Ibrahim Rasulullatr datang dari Syam, ia bersumpatr kepada

istinya untuk tidak singgah lama di Makkah hingga ia

pulang. Lalu Ibrahim ditawari tinggal, dan ia pun singgatr di

sana."

Sa'id menjawab, "Tidak seperti itu. Ibnu Abbas bertutur

kepada kami batrwa ketika terjadi sesuatu antara ibu Isma'il

dan Saratr, Ibrahim pergi membawa Isma'il." Kemudian ia

menyebutkan hadits seperti hadits Ayyub, hanya saja ia

menambalrkan, "Abu Al Qasim SAW bersabda, 'Karena itu

orang-orang thawaf antara Shafa dan Marwah'." Kemudian

ia menuturkan: Abu Al Qasim SAW bersabda, "Mereka

(Jurhum dan lrafilahnya) meminta tinggal bersama ibunda

Isma'il, dan ia memang suka hidup berdarnpingan dengan

orang lain, maka merekn pun menetap dan mengutus untuk

menjemput keluarga mereka. Makanan mereka adalah hasil

berburu. Mereka biasa keluar dari tanah Haram, dan Isma'il

pun lrcluar bersama merekn untuk berburu. Ketika ia telah

baligh, merelra menikahkannya. Sementara ibunya telah

wafat sebelum itu."

Ibnu Abbas berkata: Rasulullatr SAW bersabda, "Ketika

Ibrahim mendoakan berkah bagi daging dan air mereka,

Ibrahim bertarrya kepada istrinya Isma'il, 'Apakah ada

gandum atau malanan lain?' Ia menjautab, 'Tidak ada'.

L
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Seandainya lbrahim waktu itu mendapatknn gandum, maka

ia pasti mendoakan berkah baginya."

Ibnu Abbas melanjutkan: Setelah berselang waktu, Ibratrim

datang dan mendapati Isma'il duduk di bawah atap di

samping sumur untuk membersihkan panahnya. Ibrahim lalu

mengucapkan salam, menghampirinya, dan duduk

bersamanya. Ia berkata, "Ya Isma'il, Allah memberiku suatu

perintah." Isma'il berkata, "Kalau begitu aku akan menaati

Tuhanmu untuk menjalankan perintahmu!" Ibrahim berkata,

"Allah memerintahkanku untuk membangun sebuah rumah

bagi-Nya." Isma'il berkata, "Di mana?" Ibnu Abbas berkata,

"Ibrahim lalu menunjuk ke gundukan yang keras di depannya

yang tebih tinggi dibanding tanah sekitamya. Aliran bisa

datang kepadanya dari semua sisi, tetapi tidak sampai

menggenanginya."

'Ibnu Abbas berkata: Lalu keduanya menggali tanah untuk

membuat pondasi dan.meninggikannya sambil berdoa, ,;Ag;
1\ 'eAi iA AtU "Ya Tuhan knmi, terimalah amal

kami, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha

Mengetahuf. " (Qs. Al Baqarah l2l: 128) Isma'il mengangkat

batu di pundakny4 sementara Ibrahim yang sudah tua

membangun Ka'bah. Ketika bangunan sudah tinggi dan

Ibrahim sulit menjangkaunya, Isma'il mendekatkan batu, lalu

Ibrahim berdiri di atasnya dan membangun. Isma'il

memindahnya ke sudut-sudut Ka'bah hingga selesai.

Ibnu Abbas berkata, "Itulah maqam (tempat berdiri) Ibrahim

dan berdirinya ia di atas maqamtersebut."l0e2

toez Lihat Al Qurthubi dalarr. Al Jami' li Ahkam Al Qur'an (91374) secara ringkas.
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2OgO7. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepada kami dari Syuraik, dari Atha bin Sa'ib,

dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah,

{r,s; * eti 1-j,' n i;il affS " s e s ungguhnv a aht tet ah

rnenempatlcan sebagian keturunanht di lembah yang tidak

mempunyai tanam-tanaman," ia berkata, "Ibratrim

menempatkan Isma'il dan ibunya di Makkah."loe3

20908. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Syuraik

menceritakan kepada kami dari Atha bin Sa'ib, dari Sa'id bin

Jubair, tentang firman Allah, ,4* $,6'-i'niidtetrS
d; "sesungguhnya aht telah menempatlran sebagian

lreturunanht di lembah yang tidak mempunyai tanam'

tanaman," ia berkata, "Yaifu ketika Ibrahim menempatkan

Isma'il."lo94

Abu Ja'far berkata: Jadi, takwil ayat ini adalah, ya Tuhan

kami, sesungguhnya aku menempatkan sebagian keturunanku di

sebuatr lembatr yang tidak memiliki tanam-tanaman.

Ucapan Ibrahim AS tersebut mengandgng indikasi bahwa pada

waktu itu belum ada air, karena seandainya sudah ada air di sana,

maka beliau tidak akan menggarnbarkannya sebagai lembah yang

tidak mempunyai tanaman di sisi Baitullah yang diharamkan Allatr

bagi semua makhluk-Nya untuk dijadikan halal. Pengharaman Allah

itu sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (712250),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir
(4t368),Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (3/385), dan Al Qurttrubi dalam

Al Jami' li Ahkam Al Qar'ot(91374).
Lihat Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41385).
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20909. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadah, ia berkata: Umar bin Al Khaththab menjelaskan

kepada kami di dalam khutbatrnya, "Sesungguhnya yang

pertama kali mengelola Baitullah ini adalah orang-orang dari

Thasm. Kemudian mereka berrraksiat kepada Tuhan mereka,

menghalalkan yang diharamkan, dan meremehkan hak-Nya,

sehingga Allah membinasakan mereka. Kemudian mereka

digantikan oleh orang-orang dari Jurhum, dan mereka pun

bermaksiat kepada Tuhan mereka, menghalalkan yang

diharamkan-Nya dan meremehkan hak-Nya, sehingga Allah
membinasakan mereka. Kemudian kalian sekarang mengelola

Baitullah, wahai orang-omng Quraisy, maka janganlah kalian

bermaksiat kepada Ttrhan Pemiliknya, jangan menghalalkan

keharaman-Nya, dan jangan meremehkan hak-Nya! Demi

Allah, satu kali shalat di dalaurnya lebih aku cintai daripada

seribu kali shalat di selainnya. Ketahuilah batrwa maksiat di

dalamnya juga seperti ilu.rrloes

Adapun firman-Nya, W "i * 26, .*-j' n LK.5 9y
"Sesungguhnya alru telah menempatkan sebagian l<eturunanku di
lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman." Dalam susunan

kalimat, Ibratrim tidak menyebutkan maful bih (obyek penderita). Hal

itu karena makna semestinya adalah, sesungguhnya aku menempatkan

satu kelompok, atau seorang lelaki, atau satu kaum di antara

keturunanku. Penyebutxr maful bih yang demikian itu tidak boleh

r0e5 As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsw (5t47,48), dan menisbatkannya kepada
Ibnu Abi Hatim dalam tafsirny4 namun kami tidak menemukannya.
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karena kata 6 telalr menjelaskan maksud dari ucapan ini. Orang Arab

sering berlaku demikian, seperti pada kalimat !r)Ar ,4'U W "aku

membunuh dari bani fulan". Sama seperti pada firman Allah, 'tA5'6
iat'/fiEi\ ;6'uC4; "Limpahlanlah kepada kami sedikit air

atau malranan yang telah direzekilcan Allah kepadamu." (Qs. Al
A'raaf [7]:50)

Bila seseorang bertanya: Bagaimana mungkin Ibrahim berdoa

saat menempatkan putranya di Makkah, G) * 26,4-i'a LKA4y
t;5 q. t+ {) "setur1gt hnya aht telah menempatkan sebagian

lreturunanht di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di

delrat rumah Engkau @artullah) yang dihormati, " sedangkan dalam

berbagai Hrubar diriwayatkan batrwa Ibrahim membangun Ka'bah

sesudatr itu dalam waktu yang lama?

Jawabnya adalatr: Ada beberapa pendapat tentang hal tersebut

yang telatr aku sampaikan dalam pembahasan surah Al Baqarah. Di

antaranya mengatakan batrwa makna kalimat tersebut adalah, di

rumatr Engkau yang telatr ada sebelum Engkau menghilangkannya

dari bumi saat banjir Nuh. Pendapat lainnya mengatakan batrwa

maknanya adalatr, di Baitul Haram milik-Mu yang telatr ada dalam

pengetahuan-Mu batrwa ia akan diwujudkan di negeri ini.

Makna kata f|fmenurut pendapat Qatadatr adalatr larangan

menghalalkan hal-hal yang diharamkan Allah dan, juga meremehkan

hak-Nya.

Makna kata',!)3lt'rrl-A-G3 " ra Tuhan Karni (yang demikian

itu) agar mereka mendirilan shalat,' adalah, aku berbuat demikian,

wahai Tuhan kami, agar kewajiban shalat yang Engkau tetapkan

ditunaikan di Baitul Haram milik-Mu.

l
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Firman Allah, $V -ii ,+6i G ,,'d1 i1d6 "Matrn

jadilranlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka,"

merupakan pemberitahuan Allah tentang Nabi Ibrahim, bahwa di

dalam doanya itu ia meminta kepada Allah agar hati manusia

dijadikan cenderung kepada tempat tinggal keturunannya yang

ditempatkannya di sebuah lembah yang tidak memiliki tanaman itu.

Itu adalah doa Ibrahim untuk mereka agar mereka diberi rezeki berupa

haji ke Baitul Haram. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat

berikut ini:

20910. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hikam

bin Salam menceritakan kepada kami dari Amr bin Abu Qais,
dari Atha, dari Sa'id bin Jubair, tentang firman Allah, 'r'6
fiU-ii o9\ G "Hati sebagian manusia cenderung

kepada merela. " Jika ia berkata, "Seandainya Allah
berfirman, n.dl €r€ u"rhr i:;il 'Hati manusia cenderung

'kepada mereka', maka orang-orang Yatrudi, Nasrani, dan

Majusi pasti berhaji. Tetapi Atlah berfirman, Cit$;l;A
ilyo; olt 'Malra iadikanlah hati sebagian manusia

cenderung kepada mereka'. Oleh karena itu, yang haji adalatr

orang-orang mukmin."lo95

2091I. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami,

Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Su&an

menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Mujahid,

tentang firman Allah, ;.!t-ii o$i G(S s;a *Matrn

jadikanlah hati sebagion manusia cenderung lcepada

mereka," ia berkata, "seandainya kalimatnya adalah ;,41

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Uyun (3/139), Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (41368), dan Al Baghawi dalan Ma'alim At-Tanzil (3/385).
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.16l 'Hati manusia', maka orang-orang Persia dan Romawi

berdesak-desakkan unttrk memasukinya. Tetapi kalimatnya

adalah, ,i6i <;'t't$ 'nm sebagian marutsia'."r@7

20912. Ibnu Humaid dan Ibnu Waki' menceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari

Manshur, dari Mujatrid, tentang firman Allab 'rd .y;S
;1f"; ,,6\ <; "Maka iadikantah tutt sebagian marutsia

cenderung kepada mereka," ia berkata, "Seandainya Allatt

berfirman, 'dl qi ,rrilt ilil'Hati manusia cenderung

kepada mereka', maka oftmg-orang Persia dan Romawi pasti

berdesak-desakkan (ingin memasukinya)."1@t

20913. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ali 
-yakni 

Ibnu Ja'd- menceritakan kepada kami,

ia berkata: Jarir mengabarkan kepada kami dari Manshur,

dari Mujahid, dengan redaksi yang semisalnya.l@

20914. Muharnrnad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syu'batr menceritakan kepada katni dari Al Hakam,

ia berkata: Aku bertanya kepada Ikrimah tentang ayat, ]7{6
;$t-ii ,,,gi G't',$ "Moko iadikantah hati sebagian

manusia cenderung kcpada mereka," lalu ia berkat4

"Maksudnya, hati mereka cendenurg kepada Baitul

11"r*rr.nlloo

Mujahid dalam tafsirnya ftal. 412), AI Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Uytn
(31139), Al Baghawi dalan Ma'alim At-Tqail (3/385), dan Ibnu Attti)'yalt
dalamAl Muhorar Al WajbQBa\.
Ibid
Ibid
As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (5147), dan menisbatkannya kepada
Ibnu Abi Hatim, dalam tafsirny4 tetapi kami tidak menernukannya.
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20915. Ibnu waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayalrku
menceritakan kepada kami dari Syu.bah, daxi Al Hakam, dari

Ikrimah, Atha, dan Thawus, tentang firman Allah, j1:S

dyotl q.|61 <;'o'r$ "Mol* iadikantah hati sebagian
manusia cenderung kcpada mereko," bahwa maksudnya
adalah rumah yang hati mereka cenderung untuk
mendatanginya.llol

20916. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Yahya bin Abbad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Al Hakam, ia
berkata: Aku bertanya kepada Atha, Abu Daud, dan Ikrimah,
tentang firman Allah, ;$taii,+6i Ai6 S;A ,,Matra

jadikanlah lati sebagian manusia cenderung kcpada
mereka. " Mereka berkata" *Maksudnya 

adalah haji..ll02

20917. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Syababah

dan Ali bin Al Ja'd menceritakan kepada kami, ia berkata:
Sa'id mengabarkan kepada kami dari Al Hakarn, dari Atha,
Thawus, dan Ilaimah, tentang firman Allah, <;('4E;1j1;t
;St-c:i *6i 'Moko iadikantah hati sebagian manusia
cenderung kcpada mereka," ia berkat4 ..Kecenderungan

mereka ke Makkatr untuk haji., ttor

20918. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Adam
menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'batr menceritakan
kepada kami dari Al Hakam, ia berkata: Aku bertanya kepada
Thawus, Ikrimah, dan Atha bin Rabah tentang firman Allah,

Ibid
Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41369).
As-Suyuthi dalam Ad-Dwr Al Mantsur (5147) dan menisbatkannya kepada
Ibnu Abi Hatim, narnun kami tidak mendapatinya.
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fit-:| t9' A'-""$ W "Mapa iadikanlah hati

sebagian manusia cenderung kcpada mereka." Mereka

berkata, "Maksudnya, jadikanlatt kecendenrngan mereka

untuk berhaji." llu

20919. Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya bin

Abbad menceritakan kepada kami, ia berkata: Harnmad bin

Salamah menceritakan kepada kami dari Atha bin Sa'ib, dari

Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Seandainya

Ibrahim membac4 fF\ €rO u'rir ilil j+6 'l.aikuntah hati

manusia cenderung kepada mereka', maka orang-orang

Yatrudi, Nasrani, dan semua manusia, pasti berziarah ke

Baitul Haram. Tetapi, Ibrahim berdoa, o5i Gi't;\W
fit -c:7 'Maka iadikanlah hati sebagian manusia

ii*rr*g kcpada merekt'." rro5

20920. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadatr, tentang finnan Altatr. rsfi +($ <i'r'*6 W
dL "Uofo jadikanlah hati sebagian manusia cenderung

kepada mereka," ia berkata, *Maksudnyq engkau menarik

-ereka."llo6

20921. Al Hasan menceritakan kepada karni, ia berkata: Abdul

Wahhab bin Atha dari Sa'id, dari Qatadatr, dengan redaksi

yang semisalnya.lloT

Ibid
Al Mawardi menyebutkan dalam An-Nukot wa Al 'Qrun (31139),Ibnu Al Jauzi
dalam Zad Al Masir (41368'), dan Al Baghawi dalarn Ma'alim At-Taruil
(3/385).
Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41367,368).
Ibid

lto4
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20922. Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdtmazzaq mengabarkan kepada kami, keduanya berkata:

Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dengan

redaksi yang semisalnya. llot

Ahli tafsir lain berpendapat "Doa Ibratrim untuk mereka

adalatr agar manusia senang tinggd di Makkah." Dan, yang

berpendapat demikian adalah sebagai berikut ini:

20923. Muhammad bin Sa'id menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayalrku menceritakan kepada kami, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahktr menceritakan

kepada kami dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

Allah, ,Sts:7 .'/.i G{tfi W "Makaiadikantah hati

sebagian manusia cenderung kcpada mereko," ia berkata,

"Ibrahim Khalilullah memohon kepada Allah untuk

menjadikan sebagian manusia cenderung tinggal di
Makkah."lloe

Firman Allah, *f i fiIrlS "Dan beri rezekilah mereka

dmi buah-buahan. " Maksudnya adalatr, berilah mereka rezeki buah-

buahan seperti Engkau memberi rez-eki kepada orang-orang yang

tinggal di pedesaan dan negeri yang memiliki air dan sungai,

meskiptrn Engkau menempatkan mereka di sebuatr lembah yang tidak
memiliki tanaman dan air. Allah pun memberikan rezeki buatr-buatran

kepada mereka. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

Abdunazzaq dalam tafsirnya QDa$ dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir
(4t367,368).
Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al 'Uyn (31139) dan Ibnu Al Jauzi dalam
Zad Al Masir (41368).
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20924. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam menceritakan

kepada kami, ia berkata: Aku membaca di hadapan

Muhammad bin Muslim Ath-Tha'ifi bahwa ketika Nabi

Ibrahim berdoa urtuk .anah 
Haram, +f i fb;6 

,,Dan

beri rezekilah mereka dari buah-bualnn, " Allatl
memindahkan Tha'if dari Palestina. I I l0

Firman-Nya, 'bi:{X.;{15 "Agar mereka bersythtr." la
berkata "Guna mensyukuri apa yang telatr Engkau rezekikan dan

kenikmatan yang telah Engkau anugerahkan kepada mereka."

ooo

6g,t& q iit ear1t13'#Y5,*Yf{'6yu:
[:sfr c{5

"Y a Tulwn l<f,rni, Sesznggzhny a Engl<mt mmgetalrui ap a
yarJg l<f,mi sarrbunyil<f,r. ilan a\a yang lr;clmi lahirl<an; dmt
tidak ada sematupun ydrrg terserrkuryibagi Allah, baik

yarJg adn difuini mmpun yang adn dilmtgit."

(Qs. Ibraahiim [14]: 38)

Takwit firman Attah: .ir( e eq'#6 ,*(, )3 'dy-y:

@ lgt ,t{t ,rf]i 4 t& q (a Tuhan kami, sesungguhnya
Engkau mengetahui apa yong kami sembunyikan dan apa yang

rrr0 Lihat fbnu Athiyyatr dalam Al Muhuru At Wajiz (3/342).
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kami lahirkan; dan fidak ada sesuatultun yang tersembunyi bagi
Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit)

Abu Ja'far berkata: Ini adalatr berita dari Allah tentang
permintaan Khalilullah Ibrahim kepada-Nya untuk menjadi saksi atas

niat dan tujuan doanya iri, '#i it|# +l.J,:|llr('ip]i t:iS ,f4 +5
iW' '*t "Ya Tuhanht, jadiknnlah negeri ini (Makkah), negeri yang

aman, dan jauhkanlah aht beserta anak cucaht daripada menyembah

berhala-berhala. " Ibrahim meniatkan doanya ini rurhrk mencari ridha
Allah terhadap keinginannya agar ketunrnannya menjadi orang yang

taat kepada Allah, memumikan ibadatr kepada-Nya seperti yang

dilakukannya. Oleh karena itu, Ibrahim berkatq "ya Tuhan kami,
sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang disembunyikan hati kami
ketika kami memohon kepada-Mu dan ketika dalam kondisi-kondisi
lain, serta apa yang kami nyatakan dari doa kami serta amal-amal lain.
Ya Tuhan kalni, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari-Mu,
baik-di bumi maupun di lagnit, karena semua itu tampak jelas dan
terang bagi-Mu, karena Engkaulatr Pengendali dan penciptany4 maka
bagaimana mungkin ia tersembrmyi dari-Mu?,

coo

"; 4{;t,'t*l j;tt JF 4 (6,s $ ;$ES
@Fii'6i

S egala puii b agi y'.jllah y dng T elah menganugu ahl<mt

Wadaku ilihori tua (lru) lsrr,,mil danlslwq. Sesnngzhnya
Tuhartl<u, benm.b enm Malw nendcrrgct

(mempul<enartl<ari do*
(Qs. Ibraahiim U41:39)

-
l-ss-r
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Takwil firman.Allah: 'J+S;1f,J\ & ,) J6 6;f b"3S\
@ ,1( aJ d,t L;:i,;t (segata puii bagi Attah vans retah

-"rgorugirohkon kepadaku di hari tua (ku) Ismail dan Ishaq.

sesungguhnya Tuhanku, benor-benar Maha mendengar

(memperkenankon) doa.)

Abu Ja'far berkata: Segala puji bagi Allah yang telah

memberiku rezeki anak bernama Isma'il dan Ishaq saat usiaku sudah

tua.

&\i€ dr'uy ,,sesungguhnya Tuhanku, bensr-benar Maha

mendengar (iemperkenankan) doa," dia mengatakan: Sesungguhnya

Tuhanku Maha Mengabulkan doa yang kupanjatkan ini dan doaku,

ic;'li '{1 ;\ o{o ,;;;i!t rL( ';lli 6i i:J " Jadikantah ne geri ini

(Maktuh), negeri yang aman, dan jauhftnnlah aku beserta anak

cucuku daripada menyembah berhala-berhala." Juga doa-doanya

yang lain, serta semua perkataan manusia yang tidak tersembunyi

dari-Nya.

20925. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Fudhail menceritakan kepada kami dari Dhirar bin Munah, ia

berkata: Aku mendengar seorang syaikh berkata kepada Sa'id

bin Jubair, "Ibrahim diberi kabar gembira (tentang

terkabulnya doanya) setelah I l7 tahun."llll

@@@

Itrr Al Baghawi dalam Ma'atim At-Tanzil (3/386) dan Ibnu Athiyyah dalam Al
Muharrar Al llajiz (31343).
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,TG' j5i3 t4.3",{;' v: yi$W,F t;
"YaTuharrku, iddil<arJlah alu df,u dfrri anak ananlru otar.g'

otang y ort\g teta| nlrrrdlirflkffi shalat, y a Tulw l<f,rni,
pukmtmlanlah. dml(u."

(Qs. Ibraahiim [14]: 4O)

Takwil fitman Allah: l$Y;,',ry ,i61[Fa +:
,TGt W3 (Ya Tuhanhu, jadikanlah aku dan dari anah cacuka

orang4rang yang tetap mcndiri*an shalat, ya Tahan kami,

perhenankanlah doaku)

Abu Ja'far berkata: Ya Tuhanku, jadikanlah aku mampu

me4ialankan shalat yang telatr Engkau wajibkan pada kami.

,f;t 6 "Dan dari anak cucuht," maksudnya adalatr,

jadikanlatr pula di antara anak cucuku inr orang-orang yang

mendirikan shalat kepada-Mu.

{5:t Ltf,5l1j "Ya Tuhan lcami, perlcenanlcanlah doaht,"

maksudnya adalatr, ya Tuhan kami, terimalah amalku dan ibadahku

yang kukerjakan untuk-Mu. Ini setara dengan Hnbar yang

diriwayatkan dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda, iLiOltl'o1
i:rEJil "Srrrngguhnya doa ia adalah ibadah."

Beliau membaca firman Allah: 
-"rfi #\-.i;i ? 

z4J 36'i

6;r"'fr+'b;tL{i Olq e iD}|3-<r-iti " Dan ruhanmu

berfirman,'Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperlcenankan

bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang melryombonglcan diri dari
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menyembah-Ku almn masuk neraka Jahanam dalam kcadaan hina-

dina'." (Qs.Ghaafir [40]: 60)1112

ooo

+r:*rtiliiie-,>At;is:$g;4;.fi cs
"YaTuhmtl<fit i, beri anqunlah alru df,rrl<e&n ibu

bapal&u ilan sel<alian orang.otang nntl<min padthari
terjadinya hisdb (Ilcri Kiamat) ."

(Qs. Ibraahiim U41: 4l)

rakruir firman Auah: ifr;;{#fij';sX}J O ;-tG:
@ +g.7lt (Ya Tuhan kam+ beri ampunlah aku dan kedua ibu
bapakha dan sekalian orangerang muhmin pada hari terJadinya

hisab [Hari KiamatJ)

Abu Ja'far berkata: Ini adalah doa Ibratrim AS agar kedua

orang tuanya mendapatkan ampunan. Padatral di tempat lain Allatr
menjelaskan tentang hakikat doa tersebut, ;A|).3\ir;i 6(6
',ti\ ;ii\iy+W a3i'.3 5'fr6t 

"r41J3:i;r 
r:*-1 e $y i>

@+ "Dan permintaan ampun dari lbraahiim (rcpada Atlah) untuk

bapolmya, tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah

diibarkannya kcpada bapabrya itu. Malca tatlala jelas bagi
Ibraahiim bahwa bapabtya itu adalah musuh Allah, maka lbraahiim
berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya lbraahiim adalah seorang

rrr2 HR. Ibnu Jarud dalam kitab Doa (3E28) dan Ahmad dalam musnadnya(4D67,
271). Ibnu Hajar dalam Fath Al Boi (1149).

-
R
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yang scmgat lembut hatinya lagi penyantun." (es. At-Taubah [9]:
l l4)

Kami telah menjelaskan saat-saat Ibrahim memutuskan
keterkaitannya dengan bapaknya dalam penjerasan yang lalu, sehingga
kami tidak perlu mengulanginya. I I 13

Firman-Nya, 'q"}iJlJ, "Don bagi orang-orang mttlonin,,,
maksudnya adalah, orang-orang yang beriman kepadamu dan
mengikuti agamaku yang aku anut, lalu ia menaati perintah dan
larangan-Mu

Firman-Nya, 4;lj+ll ijf i; 
.pada hari terjadinya hisab,,,

adalah, pada hari manusia berdiri untuk dihisab. Di sini cukup disebut
hisab, tanpa perlu menyebut manusia, karena maknanya sudah bisa
dipahami.

ooo

;Affn r:yZArSs W. t3 i+6,ifr <i;i, { j
iU dyTi.{ Ai,#;i4,;7 @n #{t x #B

@rVii',ry
"Danianganlahsel<ali.l<alil<a{ruu(tvtuh.am.naa)mengira,

bahwa Allahlaloi dmi apa yang diperhwt oleh orung.otang
yang zlwlirn. Senrnggzhny a Nlah merbqi tfrnguh kepada

msel<a sanpoilwi yang pado waku iat mata (mqet<a)
tsbelalak,mqelradaangbugegas.gegas,nlgmernki

rr13 Lihat tafsir surah At-Taubatr ayat I14.
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panggildr. dengon mengarrgfuat l<epalany a, seilmtg ntata
mq eka ddak b ul<cdip -l<edip dsr. hflti mq el,a lcosong. "

(Qs. Ibraahiim [14]: 42.43)

- Tatrwil fiman Atlah: Jr3-l3\rL'ifi €;3i9t
6;$1 @an janganlah sekali-kali kamu fMuhammadJ mcngira,

bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang
zialim)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman kepada Nabi-Nya, {)
'6fr <;;i "Dan janganlah sekali-kali kamu (wahai Muhammad)

mengira, bahwa Allah", J$ "loloi": Saahiyan (lupa), k;- tZ
"Dari apa yang diperbuat oleh" orang-orang musyrik dari kaummu.

Sebaliknya" Allah Maha Mengetahui mereka dan amal-amal mereka,

serta menghiffiry amal mereka, unhrk memberi mereka balasan pada

wakfirnya, yang telah ada dalam pengetahuan Allatl bahwa Dia akan

membalas mereka.

20926. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ali bin Tsabit

menceritakan kepada kami dari Ja'far bin Barqan, dari

Maimnn bin Matran, tentang finnan Allah, ':tfi <;3i{3
zrual W-13 Srf "-Don jangantah sekati-kati kamu

(Muhammad) mengira, balwa Allah lalai dari apa yang
diperbuat oleh orang-orang yang zhalim," ia berkata, "Ifu
adalah ancaman kepada orang yang zhalim dan pelipur hati

bagi orang yang dizhalimi."llla

rrr't Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya Qn25D dan AI Mawardi dalam An-Nukat wa
Al'Uyun(31140).
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rakwir firm11 
_Allah: @ *S *,i;i;7|$i3t

@*.V ii'*t' #1 ;lyXis Ai ;i -d- ri^ "issuhnyo
Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada

waktu itu mata [merekal terbelalak Mereka datang bergegas-gegas

memenuhi panggilan dengan mcngangkat hepalonya, sedang mata

mcreha tidah berkedip-hedip dan hati mereka hosong." (Qs.

Ibraahiim ll4lz 42-a3)

Abu Ja'far berkata: Allah Ta'ala berfirman, 'Wahai
Mtrhammad, Tuhanmu menangguhkan adzr;b bagi orang-orang zhalim

yang mendustakanmu dan mengingkaxi kenabianmu hingga hari yang

pada waktu itu mata mereka terbelalak, yaitu Hari Kiamat.

Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini :

20927. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadah, tentang firman Allah, F{l ,;, ,# ;}.' "Sampai hari yang pado wafuu itu mata (merelca)

terbelalah" bahwa maksudnya adalatl, pada hari itu mata

mereka terbelalak sehingga tidak pulih lagi. ttts

Ahli tafsir berbeda pendapat tentang makna firman-Nya,

34fi " B er ge gas - ge gas. "sebagian berpendapat batrwa malananya

adalah musri'iin (bersegera). Dan yang berpendapat demikian ini
adalatr sebagai riwayat berikut ini:

20928. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Hasyim

bin Al Qasim menceritakan kepada kami dari Sa'id Al
Mu'addib, dari Salim, dari Sa'id bin Jubair, tentang firman

rrr5 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya QD2a\ dan Ibnu Abbas dalam Al Jami' li
Ahkam Al Qur'an karya Al Qurttrubi (9/376), ia berkata, 'Pada hari itu mata
manusia terbelalak ke langit karena terlalu linglung serta tidak berkedip."
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Allah, 341j,? "Bergegas-gegas", ia berkata, "Maksudnya

adalah berjalan dengan cepat-cepat seperti jalannya srigala

dengan sambil melihat."

2}g2g. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami,

Ma'mar menceritakan kepada kami dari Qatadatr, tentang

firman Allah, 34# "Bergegas'gegas," ia berkata,
*Maksudnya adalatr bersegera." 

t I 16

20930. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadah, tentang firman Allah, 34fr "Bergegas-

gegas," ia berkata, "Mereka melompat lari ke arah

penyeru."lll?

Ahli takwil lain mengatakan bahwa maksud kata tersebut

adalah melihat tanpa putus-puttrs. Adapun yang berpendapat demikian

adalatr sebagai berikut ini:

20931. Mutrammad bin Sa'id menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayatrku menceritakan kepada kami, pamanku menceritakan

kepada kami, ayatrku menceritakan kepada kami dari

ayatrnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, 34ri
"Bergegas-gegas." Maksudnya adalatr bil ihaatha: Melihat

tanpa berkedip." llls

trte 4bdurrazzaq dalam tafsirnya QDaD dan Al Mawardi dalan A*Nukat wa Al
'UytnQllaQ.

ItrT Al Mawardi dalarn An-Nukat wa Al 'Uyn (3/140) dan Al Bagbawi dalam

M a' al im At-Taru il (3 I 3 87).
rrrt Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya Qn25D.
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20932. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku
menceritakan kepada kami dari ayatrnya, dari Sa'id bin
Masruq, dari Abu Dhuha, tentang firman Allah, 34rA
"Bergegas-gegas," ia berkata, *Al ihoathah adalatr

membelalak tanpa ada kedip.- llle

20933. Al Mutsanna menceritakan kepada kami dari Amr bin Aun,
Husyaim mengabarkan kepada kami dari Mughirah, dari Abu
Khair Tamim bin Hadlam, dari ayatrnya, tentang firrran
Allah, 34r{ "Bergegas-gegas," ia berkata, "Al lhaathah
artinya adalah merrbelalak.n tl20

20934. Ibnu Waki' menceritakan kQada karni, ia berkata: Al
Muharibi menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-
Dhahhak, tentang firsran Allah, 3411 "Bergegas-g€g6,',
ia berkata" "Pandangan tajam tidak berkedip.rll2t

20935.,, Al Mutsanna menceritakan kepada karni, ia berkata: Amr
mengabarkan kepada lerni, ia berkata: Husyaim
mengabarkan kepada lcami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak,
tentang firman Allab, 34fi "Bergegas-gegas," ia berkata,

"Pandangan tajarn tanpa ada kedip..ll22

rrre ail, b€rarti membuka mata dan menajamkan pandangan seolatr-olah bola
matanya hsndak kcluar.
Pcndapat lain mengatakan bahwa artinya a.ralah mengecilkan mata agar bisa
mclihat. Litat Lban Al'Arablentri: gr).
lrsar disebutkan oleh Ibnu Al Jauzi dalanzadAl Masir (4t3?o) dan Ibnu Abu
Hatim dalam taftirnya Qn25D.
Ibnu Al Jauzi dalam zad Al Masir (4R70) dan Al Mawardi dalam A*Nukat wo
Al'Wn(3/140).
Ibid
Ibid.

I r20

I t2t

ux2
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20936. Al Husain bin Al Faraj menceritakan kepada kami, ia berkata:

Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid mengabarkan

kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak

berkomentar, tentang firrran Allah, <$fr, "Bergegas-

gegas," ia berkat4 "Kata ini berarti pandangan yang tajam

tanpa ada kedip."ll23

20937. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Mutrammad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Syababatr

menceritakan kepada kami, ia berkata: Waraqa menceritakan

kepada kami, Al Harits menceritakan kepada kami, ia
berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, Al Mutsanna

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hudzaifah

menceritakan kepada karni, ia berkata: Syibl menceritakan

kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, tentang

firman Allah, 34ti, "Bergegas-gegas," ia berkat4

"Maksudnya adalatr melihat dengan terus-menerrr.:: I I 24

20938. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid,

dengan redaksi yang semisalnya. | 125

tt. Ibid
tt21 Mujahid dalam tafsirnya (hal.4l2),Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (7t22sl),

dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (3t387).,ru lbid

@
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Ahli takwil lain berpendapat batrwa maknanya adalah tidak

mengangkat kepala. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat

berikut ini:

20939. Ytrnus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Taid

berkomentar, tentang firman Allah, 34fr, "Bergegas-

gegag " ia berkatq "Lafa^ ini berarti orang yang tidak

mengangkat kepalanya."I 126

Kata ini terambil dari mashdm e,ti,l. Dalam batrasa Arab, ia

lebih populer dengan arti cepat-cepat daripada melihat terus-menerus.

Di antara penggunaan kata ini dengan arti cepat-cepat adalah syair

berikut ini:

+'$ Jrsl ,i; Lo i, e '.jlv)iv g? fir,
' "Secepat htda tangkas yang lari menunduh

seolah tali kckangnya pucukpelepah dari negeri Awal yang

terhtpas. "t t27

Serta syair lain:

'& f*'t *' p#.'^i,'* Lv rF" #
"Cepat dan tanpa beban, seolah-olah tali kekangnya

dicongok hidung dari gunung Shan am yang tidak bisa terdaki. " 
I I 28

tt26 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Uyan (3ll4}),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (41370), dan Ibnu Athiyyah dalanAl Muhqrrar Al Wajiz QBag.

'tzt Bait ini disebutkan dalamAl Muharrar Al Wajbkaryalbnu Athiyyah (31344).
rr2E Bait ini terdapat dalam Lisan Al 'Arab (entri: fli) dan diucapkan Abu lJbaidah

dalan Majaz Al Qur'an(11343).
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Firman Allah, if; "F 
"Dengan mengangkat

lrepalarrya." Kata u,flt gtl berarti mengangkat kepala. Darinya

terambil kata dalam syair Syammakh sebagai berikut:

^.31r rltrf '.3];-;ft(-.J ,. t-) J>

"Mereka menerjang pohon berduri dengan kepalanya

Gigi-gigi gerahamnya bak kapak bermata dua yang terasah."Il2e

Pendapat kami ini sejalan dengan pendapat para atrli takwil.

Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini :

20940. Muhammad bin Sa'id menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayatrku menceritakan kepada kami, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepada kami dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

Allah, Ai3 ,1$ " D"ngon mengangkat lrepalanya, " ia

berkata, "Kalimat ini berarti mengangkat kepala mereka."ll3O

20941. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid. Al Husain bin Mulmmmad menceritakan kepada

kami, ia berkata: Syababatr menceritakan kepada kami, ia
berkata: Waraqa menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Waraqa

menceritakan kepada kami. Al Mutsanna menceritakan

Bait ini terdapat dalam Lisan Al 'Arob (entri: Lr-) dan Al Muharrar Al Wajiz

karya Ibnu Athiyyah (31344).

Bait ini ada dalam An-Nukat wa Al 'Uytn karya AI Qurthubi (3/l4l), Asy-
Syaukani dalarln Fath Al Qadir (hal. 915), dan Al Qurthubi dalan Al Jami' li
Ahkam Al Qar' an (9 1377).

ltzg

I t30
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kepada kami, ia berkata: Abu Hudzaifatr menceritakan

kepada kami, ia berkata: Syibl menceritakan kepada kami

dari Ibnu Abu Najih, dari Mujatrid, tentang firman Allah,

A;.3,1$ "Drrgo, mengangkot kepalanya," ia berkat4

"Maksudnya adalah mengangkat kepala."l 13 I

20942. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Haiiaj

menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujahid,

dengan redaksi yang semisalnya.l 132

20943. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Bakar menceritakan kepada kami dari Abu Sa'i4 dari Ibnu

Juraij, ia berkata: Hasan berkata, "Wajah-wajatr manusia

pada Hari Kiamat menengadah ke langit, sehingga tidak

melihat satu sama 1"io.:: ll33

20944. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Suwaid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak

menceritakan kepada kami, Utsman bin Aswad menceritakan

kepada kami, batrwa ia mendengar Mujahid berkomentar,

tentang firman Allah, A;.3 q" 34+$ "Mereka datang

bergegas-gegas memenuhi panggilan dengan mengangkat

kepalanya," ia berkata, "Mereka mengangkat kepalanya

seperti ir;.,I134

ItrI Mujatrid dalam tafsirnya @al. 413), Al Mawardi dalam An-Nulot wa Al 'Uyun
(3ll4l), dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41370).

't32 lbid.
rr33 Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarzil (3t387) dan Ibnu Athiyyatr dalam Al

Muhtrar Al WajizQBa$.
rr3' Mujahid dalam tafsirnya Oal. 413) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al

'UyunQlla\.
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20945. Al Mutsanna menceritakan kepada kalrri, ia berkata: Aru bin

Aun menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan

kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, tentang

firman Allah, bi,Cii "Drngon mengangkat kcpalanya,"

ia berkata, "Maksudnya, mereka mengangkat kepala." ll35

20946. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yaztd
menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadah, tentang firman Allah, qii -"Drngon
mengangkat kepalarqta," ia berkat4'"Kata aUil berarti

mengangkat kepala.' I | 36

20947. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhanrmad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah, b;J *
"Dengan mengangkat kcpalanya," ia berkata, *Kata'g1i

berarti mengangkat kepalanya sambil matanya terbelalak

tanpa berkedip."ll3T

20948. Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid mengabarkan kepada

kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhabhak

berkomentar, tentang fimran Allah, brlJ 4t "Drrgon
mengangkat lepalanya," ia berkata, "Maksudnya adalatr

mengangkat kepala." I 138

20949. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zard

rr35 Kami tidak menemukan atsar nidalam berbagai rujukan yang kami punya.rr3: Ibnu AI Jauzi dalam Zad Al Masir (4t370).
rr37 ASdurezzaq dalanr tafsirnya Qt50l) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad At Masir

(4t370).
rr3t Ibnu Katsir dalam tafsirnya(8228).
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berkomentar, tentang firman Allah, b;J .r#; " Dengan

mengangkat kepalanya," ia berkata, "Kata luii berarti orang

yang mengangkat kepalanya. " 
l l 3e

20950. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Muharibi menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-
Dhahhak, tentang firman Allah, A;J ,# "Dengan

mengangkat kcpalarya," ia berkata, "Maksudnya adalatr

mengangkat kepala mereka." I l4o

20951. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Hasyim
bin Qasim menceritakan kepada kami dari Abu Sa'id, dari

Salim, dari Sa'id, tentang firman Allah, bi3 ,#
"Dengan mengangkat kepalanya," ia berkata, ..Maksudnya

adalah mereka mengangkat kepala mereka."Il4l

Adapun firman-Ny 
" 

"'fiL dy'ti{ Ai ,,sedang mata

merelra tidak berkcdip-kedip, " maksudnya adalah, mata mereka tidak
berkedip karena sangat tajamnya mata mereka melihat. Sebagaimana

dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini :

20952. Muhammad bin Sa'id menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: pamanku

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepada kami dari.ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman
Allah, $fiii'^t1?frf dyTL* "sedang mota meretra tidak

rr3e Lihat Al Mawardi dalarn An-Nukat wa Al IJytn efi4r) dari Ibnu Abbas dan
Mujahid.

l:' LitatAd-Dtm Al Mantsurkarya As-Suyuthi (5/15).rr4r As-suyuthi dalarn Ad-Dun AI Mantsurisls r j.
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berkedip-kcdip dan hati mereka kosong," ia berkat4

"Maksudnya adalalU mata mereka terbelalak.;; tr42

Para ahli takwil berbeda pendapat tentang firman Allah, ii"rlJ
-,6 "Dan hati mereka kosong." Sebagian berpendapat batrwa

maknanya adalah, dada mereka berlubang-lubang dan tidak

menampung suatu kebaikan. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-

riwayat berikut ini:

20953. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdurratrman menceritakan kepada kami, ia berlcata:

Sufran menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, Abu
Murrah, tentang firman Allah, -;i'#'"$1J "Dan hati mereka

lcosong," ia berkata" "Maksudnya adalah dada mereka

berlubang-lubang sehingga tidak bisa meftlmpung
sesuafu."ll43

20954. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada karni, ia berkata: Malik
bin Maghul menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari
Murralr, dengan redaksi yang semisalnya.ll4

20955. Ibnu Basysyar menceritakan kepada karni, ia berkata:

Abdurratrman menceritakan kepada kami, ia berkata: Isra,il
menceritakan kepada karni dari Abu Ishaq, dari Murrah,
dengan redaksi yang semisalnya. I laj

|41
I l,f5

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya Qn25D dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (41371).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(7D251), AI Mawardi dalam An-Nukat wa Al
'IJyun (31132), dan Mujahid dalam tafsirnya (hal. 413).
Ibid
Ibid.

ll12

t l'03
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20956. Muhammad bin Umarah menceritakan kepada kami, ia

berkata: Sahl bin Amir menceritakan kepada kami, ia berkata:

Malik dan Isra'il menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq,

dari Murah, dengan redaksi yang semisalnya.lla6

20957. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayatrlu
menceritakan kepada kalmi dari Sufuan, dari Abu Ishaq, dari

Murratr, tentang firman Allah, $i'#3tt "Dan hati mereka

l<osong," ia berkata, *Dada mereka berlubang-lubang

sehingga tidak bisa menampung suatu kebaikan."llaT

20958. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Yazid bin Abbad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Malik menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku
mendengar Abu Ishaq dari Murrah, dengan redaksi yang

semisalnya. Hanya saj4 iatidak berkata, "Kebaikan."I148

20959. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syababatr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Isra'il menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari

Murratr, dengan redaksi yang semisalnya.Ilae

20960. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Malik bin
Maghul menceritakan kepada karf, Isra'il dari Abu Ishaq,

dari Murrah, tentang firman Allah, fri ii'"tY "Dan hati
mereka lasong." Salah satunya berkata, "Hancur." Yang

ll,16

lt17

r ltt
I ta9

Ibid
Ibid.
Ibid
Ibid.
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yang lain berkata, "Berlubang-lubang sehingga tidak bisa

menampung sesuafu ."1 
l5o

20961. Muhammad bin Sa'id menceritakan kepadaktq ia berkata:

Ayahku menceritakan kepada kami, pamanku menceritakan

kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami dari

ayatrnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, -.ti'#"iY
"Dan hati mereko kosong" ia berkata, "Tidak ada suafu

kebaikan pun di dalamny4 seperti puing-puinr.rllsr

20962. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj
menceritakan kepada karf dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, ia
berkata "Tidak ada suatu kebaikan dalam dada mereka,

seperti layaknya rumah yang tidak ada kebaikan apa pun di
dalamnya, yang ada hmyalah udara."ll52

20963. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb

menceritalcau kepada kami, ia berkata: Ibnu Z*rid
berkomentar, tentang firman Allab -.6,#:9t 'Dqt lati
merelea kosong" ia berkate "Kata A'l berarti hati,

sedangkan Xata'rfr; berarti tidak ada nalar dan manfaat di
dalamnya."llS3

20964. Ibnu Humaid menceritakan kepada karli, ia berkata: Hakkam

menceritakan kepada kami dari Anbasah, dari Abu Bakrah"

dari Abu Shalih, tentang firman Allah, qi'#ii1; 'Don hati

t'n lbidt':l Ibnu Al Jauzi dalam Zad At Masir (4R71).
tr52 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al'(Jytn(3/l4l).
r r53 Al Qurthubi dalan At Jami' li At kon Al Qtr'an igttll).



$$o,hlbraahiim

mereka kosong," ia berkata, "Tidak ada suatu kebaikan di

dalamnya."ll54

Ahli tatcvil lain berpendapat bahwa maksudnya adalatr, hati

mereka tidak tetap pada suatu tempa! melainkan berbolak-balik dalam

rongga dada mereka. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat

berikut ini:

20965. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Syuraik

menceritakan kepada kami dari Salim, dari Sa'id, tentang

firman Allah, -;i'#'tt "Dan hati mereka kosong," ia

berkata, "Hati mereka berbotak-balik di dalam rongga dada

mereka, tidak memiliki tempat unttrk menetap."ll55

20966. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Hasyim

bin Qasim menceritakan kepada kami dari Abu Sa'id, dari

Salim, dari Sa'id, dengan redaksi yang semisalnya.l156

Ahli takwit lain berpendapat bahwa maknanya adalatr, hati

mereka keluar dari tempatnya lalu menyangkut di tenggorokan. Dan,

yang berpendapat demikian adalatr sebagai berikut ini:

20967. Ibnu Waki' dan Abu Ishaq menceritakan kepada karni, ia

berkata: Abu Ahmad Az-Zu;bani menceritakan kepada kami

dari Isra'il, dari Sa'id, dari Masrtrq, dari Abu Dhuha" tentang

firman Allalt fti #t$t "Dan hati mereka kosong," ia

berkata, *Hati mereka naik sampai tenggorokan mereka."lls7

rr5' Al Mawardi dalam An-Nulut wa Al'Uytn(3/l4l).
It55 lbid.
tr% Ibid
tttT lbid
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20968. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsw menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadah, tentang firrran Allah, *.6:ii",Y "Dan

hati merekn kosong, " ia berkata, "Hati mereka seperti udar4

tidak ada sesuatu di dalam. Ia keluar dari dada mereka lalu

menyangkut di tenggorokan merek".:: I I 5E

20969. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadah, tentang firman Allah, $i ii"tt "Dan hati

mereko kosong, " ia berkata, *Hati mereka tercabut hingga di

tenggorokan merek4 tidak keluar dari mulut mereka dan

tidak pula kembali ke tempatnyu.:r ll5e

Menurutku, pendapat yang paling mendekati kebenaran

tentang penakwilan ayat ini adalah, dada mereka kosong, tidak ada

kebaikan apa pun di dalamnya, dan tidak bisa menalar sesuatu. Hal itu

karena orang Arab menyebut setiap sesuatu yang hampa dengan kata

it$ yang secara harfiah berarti udara. Penggunaan kata ini dengan

makna tersebut terdapat dalam syair Hassan bin Tsabit berikut ini:

it?',*U';.l3li ,* o6 i,f d;i )f

"Ha| sampaikan pesanht kcpada Abu Sufyan.

Kau l<osong, pengecut, dan hampa."tt@

Serta syair yang lain:

t t5t

lt59

Abdurrazzaq dalam tafsirnya QD48), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
'Uyun (3ll4l), dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (4/371).
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Uyun (3/l4l), Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (41371), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tatail (31387).
Bait ini terdapat dalan Ad-Diwan (hal 18) dari qasidah yang dilantunkan pada
hari Fathu Mal*oh.

I t60
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Z;K. /_t- gQt f :ti -*t; 
"y 

or.ui .u U,li
"Jangon kau kecil nyali

Seperti pohon Banyang kcropos ka1runya."ttot

ooo

iy-eA C; W ej$i; {,rr:,3 U!.t;,i6t 2i;13

#Ar3;?4 {J:g\i @3j 6ri;,4 v.},Ft
@)v:n4cke

"D an beril<srllah puingatan k"pada mamtsia terhadap hmi
(yarrs pada waku iat) datans ad.zab lnpodo mqet<a,- rnat<a
b qlatalah or (mg- ofi mg y dng zlwlim,' y a T uhmt l*nrri, b eri
tangglithlnh l<firi (ketrtaH<nr.lah l<MJi lce itunia) waloupnt

dalsnJ waku yong seilikit, niscoyot<mti ot<srr mcnuahi
se,urtn Englrau ilart al<an mengiluti rasttl.rasul, . (r(epada

merrel<o dil<atalcon), 'Bulcanl<ah t<anw tclah burumpah
ilaluilu (di &mia) bahwa selcali-lcati t<$ruu ddak atsrJ

bhtaso'?"

(Qs. Ibraahiim [l4l: 44)

n&yi"uaHi,3jw,i{E::rr:;:*,
peringatan kepado manusia terhodap hari fyang pada waktu ituJ
datang adzab kepada mereha, maka berkatarah orang-orang yong

116r Bait ini terdapat daratnAl-Lisan (entri er), digubarr oleh Ka,b Al Amtsal.
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zhalim, "Ya Tuhan kamt, beri tangguhlah kami [hembalikanlah
kami ke dunial walaupun dalam waldu yang sedikit, niscaya hami
akan mematuhi seruan Enghau dan akan mcngihati rasul-rasul,)

Abu Ja'far berkata: Allah Ta'ala berfimran, "Wahai
Muhammad, berilatr peringatan kepada manusia yang kepada mereka

engkau diutus sebagai penyeru Islam, tentang apayarlgakan menimpa

mereka pada saat adzr;b Allah datang kepada mereka pada Hari
Kiamat. WOji \ii "Maka berkatalah orang-orang yang zhalim,,:

Orang-orang yang kufur kepada Tuhan mereka dan menzhalimi diri
mereka sendiri berkata, nAC: "Ya Tuhan kami, beri tangguhlah
lrami (kcmbalikanlah kami kc dunia)." Tundalah adzab-Mu dari kami
dan beri tanggnhlatr lcrni iS';' 4 Vj FS {l',Beri tangguhlah
lromi [kcmbalikanlah kami ke dunial walaupun dalam waHu yang
sedikit, niscaya kami alan mematuhi seruon Engkant,, walaupun
sebentar, agar kami mematuhi seruan-Mq beriman kepadri-Mr1 dan
tid"k menyekutrkan sesuatu dengan-Mu. 'J::ti €;Dia mengatakan:

"Dan akan mengihtti rasul-rasul' Juga agar kami membenarkan

rasul-rasul-Mu dan mengikuti senran-Mu untuk menaati serta

mengi kuti perintah-Mu.

Pendapat kami ini sejalan dengan pendapat para ahli takwil.
Adapun yang berpendapat demikian adalatr sebagai berikut ini:

20970. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj
menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujahid,
tentang firman Allah, 4tliii *J i;- ,iltl ,:$ "Dan
berilcanlah peringatan kcpada tnanusia terhadap hari (yang
pada waktu itu) datang adzab lccpada mereka,,, ia berkata,
"-\{sksudnya adalatr- Hari Kiam at.. -Gi W'"51 3i;
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y:; ,F\ $'gA "Maka berkatalah orang-orang yang

zhalim, 'Ya Tuhan kami, beri tangguhlah kami

(kcmbalikanlah lami kc dunia) walaupun dalam wahu yang

sedibitl " Ia berkata, "Suatu masa di dunia agar mereka bisa

beramal." ll62

20971. Bisyr menceritakan ke,pada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada karli, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadah, tentang firman Allah, G.U.;; .i€11 2:fr3
!.1'i)1 "Dan berikanlah peringatan kepada manusia

terhadap hari (yang pada waHu itu) datang adzab kepada

merelca," ia berkata, "Berilah mereka peringatan di dunia

sebelum datang adz:ib kepada mereka."l163

Firman Allah, 
l

yang zhalim." Kata
berkedudukan sebagai

jawaban dari perintah

We-$ 3fi "Moka berkatatah orang-orang

3i; dibaca rafo' (dhammah) karena

'atlwf(disambung) dengan kata iryY" bukan

, sebelumnya Seandainya ia berkedudukan

sebagai akibat perintatr kalimat ,i3tl2:;$ "Dan berilah peringatan
lrepafu manusia," maka ia boleh dibaca rafa' dan nashab (fathah.

Sebagaimana syair berikut ini:

u-iliot*4 4wey,ttit,.
"Hai unta, berjalanlah dengan langkah yang lebar

ke tempat Sulaiman agar kita istirahat."It6a

As-Suyuthi dalan Ad-Durr Al Mantsur (51 52).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya Qf225l).
Bait milik Abi Najm Al Ajali, sebagaimanl dalan Lisan Al 'Arab.

t162

I t63

lt6a
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Dituturkan dari Ala' bin Sayyabah, bahwa ia menolak bacaan

nashab pada akibat perintatr dengan menggunakan partikel 3 1maka,

sehingga). Al Farra mengatakan batrwa Ala'-lah yang mengajari

Mu' adz dan sahabat-satrabatnya.

Tarrwit firman Allah: nHC ti d r#YrU dtr
@ )f: (Kepado mereka dihatahanJ, uBuhanhah kamu telah
bersumpah dahulu [di dunial bahwa sehali-hali kamu tidok akan
binasa?"

Ini merupakan bentuk kecaman Allah kepada orang-orang

musyrik Quraisy setelah mereka masuk neraka lantaran mengingkari
kebangkitan sesudatr kematian. Ketika mereka meminta dijautrkan
adzab dari mereka, serta diberi wakhr tangguh agar bisa kembali
kepada Allah dan bertobat, maka Allah berfirman kepada mere*a, djl
)f: i H t1 ti &, r# 6U "Butmntah tcamu tetah

bersumpah dahulu (di dunia) balwa sekali-kali lamu tidak akan
binasa? " Ia berkat4 "Tida}kah kalian bersumpatr bahwa sekalikali
kalian tidak berpindatr dari dunia ke akhira! melainkan kalian mati
begitu saja tanpa dibangkitkan?"

Makna ini seperti yang dijelaskan dalam riwayat-riwayat
berikut ini:

20972. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: AI Husain
menceritakan kepada ka:ni, ia berkata: Al Hajjaj
menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, ia
berkata: Firman Allah, Hll ti $ r#GH dj
)V:i "Bukankah kanu telah bersumpah dahulu (di dunia)

rffil
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hcthwct .sekali-kali ktmu liduk akan birutsa?" sama sepefii

firman Allah (cli tempat laiil, K\!+-{'e}:)"i;6V\;5V
S'i;r; "Mereka bersumpah tlengan namo Atlah dengan

sumpahnya yung sungguh-sungguh, 'Allah tidak aksn

membangkilkanorangyangmati,.(tidakdemikian),bahkan
(pusti Altuh ukun membungkitkunnyo).,, (Qs. An-Nahl [16]:

38)

Kemudian ia berkomentar, tentang firman Allah' iHC
)f: "sekali-kati kamu tiduk ukan binusu." la berkata.

"Maksudnya aclalah berpindah dari dunia ke akhirat"'ll6s

20973. Muhammact bin Amr menceritakan kepada kami. ia berkata:

AbuAshimmenceritakankepadakami'iaberkata:Isa
menceritakan kepada kami. Al Harits menceritakan kepada

kami. ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata:Waraqamenceritakankepadakami.AlHasanbin
Muhammad menceritakan kepada kami. ia berkata: Syababah

menceritakan kepada kami, ia berkata: waraqa menceritakan

kepadakami.AlMutsannamenceritakankepadakami,ia
berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia

berkata:Syiblmenceritakankepadakami,AlMutsanna
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq menceritakan

kepada kami, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada

kami,iaberkata:Waraqamenceritakankepadakami.
seluruhnya dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, tentang firman

Allah, )f: i 14 c ,.sekali-kali lwmu tidak alun

f 165 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Uyun (31142) dan lbnu Al Jauzi dalam

Zad Al Masir (4/372).
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binasa," ia berkata, "Kalian orang-orang Quraisy tidak
mati."l t65

20974. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Suwaid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak

menceritakan kepada kami dari Al Hakam, dari Amr bin Abu
Laila, salah seorang dari bani Amir, ia berkata: Aku
mendengar Muhammad bin Ka'b Al Qaxzhi berkata: Aku
diberitahu batrwa neqghuni neraka berseru, ,F\ Jy-tAY:
"J1lti di 6gn 4 y-) "ya Tuhan kami, beri tangguhlah
lrami (kembalikanlah kami ke dunia) walaupun dalam waldu
yang sedikit, niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau

dan alwn mengihtti rasul-rasul." Lalu seruan mereka

d,j1Y* 
. )!,-*,H t1 # i ;1\LU pf".ttti

AAiWlli ++:f a'$:.:, @ "Brt-rkah tramu

telah bersumpah dahulu (di dunia) balm,a selrali-kali lramu

tidak alan binasa? Dan kamu telah berdiam di tempat-

tempat kcdiaman orang-orang yang menganirya diri mereka

sendiri?" Hingga firman Allah, 3l# fr 3;it ,,sehingga

gunung-gunung dapat lenyap furenan),a. "t t67

ooc

Mujahid dalam tafsimya (hal. 413) dan Al Qurthubi daram At Jami' ti Ahkam
Al Qur'an (9/387).
Al Qurorubi dalam AI Jami' li Ahlcam Al Qrr'an (9/378) dan As-suyuthi dalam
Ad-Dwr Al Mantsur (5152).

r t66
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4;;XsWi"$iq2*:a
€)Jcvrficrs463rt

"Dan l,amu tclah bqdiam di ternpu.tzmpat tr:itianrrn
orcmg'orcmg yo,rrg nwnganiaya iliri mqel<a sendirt, ilmt

tclah rry atn bagfunu bugahnana Kani telah bqbuat
terhadap mselra dan tclah Komi Ml<snlepadfrnau

bebuapa puumpanonrf"

(Qs. Ibraahiim U41:45)

rakrrvil liman Altah: $Wijt q4;, AiS:.:,
@D J(.-Vf ;KAhS ar,.GGkH-H; rr." kamu tetah
berdiam di tempat-tempat kediaman orung-orang yang mcngonialta
diri mcreka sendiri, dan telah nyala bagimu bagaimana Kami tetah
berbuat terhadap mereka dan teloh Kami berikan kepadamu
be b erap a p er ump amaan ?)

Allah Ta'ala berfirman, "Kalian telah berdiam di dnnia, di
tempat-tempat kediaman orang-orang yang kufur kepada Allah, yang
menztralimi diri mereka sendiri. Mereka adalah umat-umat sebelum
kalian. h:,63 65 i4) 4;; ,,Dan tetah nyata bagimu
bagaimana Kami telah berbuat terhadap mereka.,, Dia mengatakan:
Kalian juga tahu bagaimana Kami membinasakan mereka ketika
mereka mendurhakai Tuhan mereka serta melampaui batas dalam
kesewenang-wenangan dan kekafiran mereka. J6\rt fi Af;
"Dan telah Kami berikan kcpadamu beberapa perumpamaan?,,Dia
mengatakan: Kami juga telah membuat berbagai penrmpamaan untuk
kalian tentang syirik kalian kepada Allah, rurmun kalian tidak kunjung
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bertobat dari kekafiran kalian. Namun sekarang kalian meminta diberi

tangguh agar kalian bisa bertobat, dikala adzab telah menimpa kalian.

Hal itu tidak mungkin terjadi.

Pendapat kami tentang makna ayat ini sejalan dengan pendapat

para ahli takwil. Dan, yang berpendapat demikian itua dalatr sebagai

riwayat berikut ini:

20975. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kalni, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadatr, tentang firman Allah, '"5i 

"g;4'i:3,AS\W "Dan kamu telah berdiam di tempat-tempat

lrediaman orang-orang yang menganiaya diri mereka

sendiri," ia berkat4 "Maksudnya adalah, kalian tahu

bagaimana Kami membinasakan mereka ketika mereka

durhaka kepada Tuhan mereka dan melampaui batas dalam

kesewenang-wenangan dan kekafiran mereka. 'r?:i) <i|j
J-;f.lrt iKq;$ h:,()A $,Do, tetah'nyata bagimu

bagaimana Karni telah berbuat terhadap mereko dan telah

Kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan,.

Maksudnya adalatr, demi Allatr, Dia telatr mengutus rasul-

rasul-Nya, menurunkan kitab-kitab-Nya, dan membuat

berbagai perumpamaan bagr kalian, sehingga tidak ada yang

tuli dan merugi kecuali or.utg yang memang ditetapkan tuli
dan merugi.rrl168

20976. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Z:lrd
berkomentar, tentang firman Allah, iJt W,e;3-<4
AAW "Dan ftamu telah berdiam di tempat-tempat

rr6t Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (7D252).
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lrediaman orang-orang yang menganicrya diri mereka

sendiri, " ia berkata, "Kalian tinggal di negeri-negeri Madyan,

Hijr, dan negeri-negeri lain yang penduduknya melampaui

batas. Telatr jelas bagi kalian bagaimana Allah

merrperlakukan mereka dan membuat berbagai

penrmpamaan bagi mereka."I I5e

20977. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syababah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, tentang firman Allah, 3(5rt "Beberapa

perumpamaan, " ia berkata" "Berbagai keserupaan.r 1170

20978. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Husain

menceritakan kepada lemi, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujahid,

. dengan redaksi yang semisalnya.llTl

occ

;iH, 6( of lK;,$ q'iH,W 3i

@JqlrrJ,i
oDan sesunggulmya nsela tclah rnenthut mal<ar yarrg

besar padalwl di sisi AJ;lahlah (balasan) n.al<ar mffeka itu.
Dan sesungguhnya mol<m mqelca iat (anwtbesar) sehingga

gummg. gunung dapa l"rry ap l<ar enanry d."

(Qs. Ibraahiim U41z 46)

Lihat Ibnu Al Jauzi dalanZad Al Masir (41372).
As-Suyuthi dalamAd-Durr Al Mantsur (5152).
Ibid

u69

I l?0
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ratrwil firman Allah: 
"E Pfuiti4 i:U,'V*,3i

3l# ftrJth iiH,5(ri"" sesunssuitnya mereka tetah

membuat makar yang besar padahal di sisi Allahlah [balasanJ
makar mereka ilu Dan sesungguhnya makar mereka itu [amat
besarJ sehingga gunung-gunang dapat lenyq harenanya)

Allah Ta'ala berfirman" "Orang-orang yang menzhalimi diri

sendiri itu membuat makar, lalu kalian tinggal di tempat-tempat

kediaman mereka sepeninggal mereka. Allah pun membalas makar

pada mereka.' Makna makar dijelaskan oleh para ahli takwil sebagai

berikut:

20979. Mutrammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Yazid menceritakan kepada kami, Suffan

menceritakan kepada kami, Abu Ishaq menceritakan kepada

kami dari Abdurratrman bin Aban, ia berkata: Aku
mendengar Ali membacq itrrir 'rl7 ijf '€k 'o'€ iyt,
kemudian ia berkata, "Ada seorang raja menangkap anak-

anak bun:ng nasiar, lalu ia memberinya makan daging hingga

menjadi besar, kuat, dan keras. Raja itu lalu bersama

kawannya duduk di dalam sebuatr kota, lalu orang-erang

mengikat kotak itu di kaki burung-burung nasar tersebut.

Setelatr itu mereka mengikatkan dagng di atas kotak. Oleh

karena itu, setiap kali burung itu melihat daging tersebut, ia

terbang dan terbang. Raja itu lalu berkata kepada temarurya,

'Apa yang kaulihat?' Ia menjawab, 'Aku melihat gunung-

gunung seperti asap'. Raja bertanya lagi, 'Apa yang kaulihat?'

Ia menjawab, 'Aku tidak melihat apa-apa'. Raja itu berkat4

'Celakalah kita!' Itulah makna firman Allah, 6( oE
3l(J; fr 3;1 ilH, 'Dan sesungguhnya matrar mereka
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itu (amat besar) sehingga gunung-gunung dapat lenyap

larenanyal. "1172

20980. Mutrammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq,

dari Abdurrahman bin Washil, dari Ali bin Abu Thalib,

seperti hadits Yahya bin Sa'i4 namun ia menambahkan,

"Abdullah bin Mds'ud membacanya, '|'lif 'n'k tle 'tt:

ir;air."rr73

20981. Al Hasan bin Muharnmad. menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Abu Adi menceritakan kepada kami

dari Syu;bah, dari Abu Ishaq, ia berkata: Abdurrahman bin

Washil berkomentar tentang ayat, '+ d\p'ik o€ lyl
iry', ia berkata "Orang yang berdebat dengan Ibrahim

tentang Tuhannya mengarnbil dua bunrng nasar yang kecil

dan membesarkannya hingga besar, gesit, dan cukup umur.

Lalu seseorang mengikat salatr satunya dengan tali pada

sebuah kotak dan membuat lapar kedua burung nasar

tersebut. Kemudian orang itu dan temannya duduk di dalam

kotak itu. Di dalam kotak itu ia mengangkat sebuah tongkat

yang di ujungnya terdapat daging. Lalu kedua bunmg itu

terbang, dan ia berkata kepada temannya, 'Apa yang kau

lihat?' Kawannya menjawab, 'Aku melihat ini dan itu'.

rr72 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya QD2S2),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Mosir
(41346), dan Ibnu Athilyah dalan Al Muhanar Al lVajiz (31373). Tujuh Imam

' qira'at selain Al Kisa'i, membacanya IVt'+i;1. ek'orr';:6yaitu dengan

lcasrah pada huruf J. Ini juga merupakan qira'at Ali bin Abu Thalib. Lthat Al
Bahr Al MuhithkaryaAbu Halyan (61454,455).ttrt lbid
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Sampai akhirnya ia berkata 'Aku melihat seolah-olatr dr:nia

seperti lalat'. Orang itu lalu berkafa, 'Lemparkan tongkatnu!'
Temannya itu pun melemparkan tongkat sehingga keduanya
jatutr."

Abdunatrman berkat4 'Itulah maksud firman Allah,

3V,'+jit if;.-
Abu Ishaq berkata" "Demikianlah menurut bacaan Abdullah,

iV,'+|:il ek tsit orr."t'''o

20982. Al Mutsanna menceritakan kepada karni, ia berkata: Abu
Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, tentang firnan Allalr frJ;i't i|H, 6( otl
SULJ "Dan sesungguhnya makar mereka itu (amat besar)

sehingga gwrung-gunung dqat lenyap karenanqa," ia
berkata, "Seorang Raja Persia membuat makar. Bakhtansar

keluar membawa beberapa bunmg nasar, mengikatkan
sebuah kotak padanyq lalu ia masuk ke dalam kotak itu. Ia
mengikatkan tongkat di atas kotak itu, dan meletakkan dagrng
di ujung tongkat tersebut, maka burung-bunurg nasar itu
terbang ke arah daging dan naik ke atas hingga pandangannya

tidak melihat bumi dan penduduknya. Kemudian ia
dipanggil, 'Wahai orang yang melarnpaui batas, ke mana
kau?' Kemudian ia mendengar suara di atasny4 Maka ia
menjatuhkan tongkat sehingga bunrg-bunurg namr itu
berjatuhan. Gunung-gunung kaget dengan suara jatuhnya

bnnrng rusar itq dan gunuug-guDung itu nyaris lenyap. Itulah
makna firman Allab 3l# frJtir. iH, 6? oy,or"

i)g o{t

,rro lbid.
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sesungguhnya makar mereka rtu @mat besar) sehingga

gunung-gunung dapat lenyap karenanyat. 
,dt7 5

20983. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepada karni, ia berkata: Ibnu Juraij berkata:

Mujahid membaca ayat tersebut dengan, U: e* ,if- ni
';'k s'e 'or: €k !' 'ron sesungguhnya mereka telah

membuat makar yang besar podahal di srsi Allahlah
(balasan) makar mereka itu. Dan sesungguhnya malmr

mereka itu nyaris melerryapkan gunung-gunung." Ia berkata,

"Ada seseorang pada masa lalu yang membuat lapar beberapa

burung nasar, kemudian ia mengikatnya pada sebuatr kotak

dan memasukinya. Kemudian ia membuat beberapa tongkat

yang di ujungnya terdapat daging. Ketika burung-burung itu
melihat daging tersebut, ia pun terbang bersama kotak

tersebut, hingga orang tersebut tidak bisa melihat bumi. Lalu

orang itu diseru, 'Hai orang yang melampaui batas, mau ke

mana?' Ia lalu melemparkan tongkat sehingga burung-burung

nasar ittr ikut jatuh. Gunung-gunung pun kaget, sehingga

mengira Kiamat telatr terjadi. Gunung-gunung itu nyaris

leny-ap. Itulah makna firman Allah, L;j; pP, 6( oL1

3l# i$'Dan sesungguhnya makar merelca itu (amat besar)

sehingga gunung-gunung dapat lenyap karenanyar. "ttT6

tt7s Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (4t374).
tt76 Mayoritas ahli qira'atmembacanya o€'og.

Amr, Ali, Abdullah, Ubai, Abu Salamah bin Abdunahman, Abu Ishaq As-
Subai'i, danZaidbin Ali, membacanya isht an'Ji{.
Demikian pula dari Ibnu Abbas, Mujahid, Ibnu Watsab, dan Al Kisa'i. Lihat
kit^b Al Bahr Al Muhith karya Abu Hayyan (61454) dan Ibnu Al Jauzi dalam
Zad Al Masir (41374)-
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Ibnu Juraij berkata: Amr bin Dinar mengabarkan kepada kami

dari Ikrimatr, dari Umar bin Khaththab, ia membac*yu p:k's€ oyy

j];l 'uut * mereka itu benar-benar nyaris melenyapkan guntrng."

20984.Ahmad bin Yusuf menuturkan hadits ini kepadaku dan

berkata: Al Qasim bin Salam menceritakan kepada kami, ia

berkata: Al Hajjaj menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij,

dari Mujatrid, bahwa ia membaca ayat ini aemitian, i];.1
dengan ht:rltf I am dibaca fatlnh.r 

r7 7

20985. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Abu Ishaq, dari

Abdunahman bin Adznaru ll78 1" berkata: Aku mendengar

Ali membacanya, it{' '4 i:;t 'ik 5'€ "of: 
"Dan

sesungguhnya makar mereka itu sungguh-sungguh hampir

melenyapkan gunung-gunung. n I l7e

20986. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepada kami dari Isra'il, dari Abu Ishaq, dari

Abdurrahman bin Danil, ia berkata: Aku mendengar Ali
membacanya, i*rt' '4 ',):::la 'ik t'C bf: "Dan

sesungguhnya makar mereka itu sungguh-sungguh hampir

melenyapkan gunung-gunung." Ali lalu menerangkan, "Ayat
ini berkenaan dengan salah seorang diktator. Ia berkata, 'Aku
tidak akan berhenti terbang hingga mengetatrui apa yang ada

di langit'. Kemudian ia menangkap beberapa bunrng nasar

Lrhat Al Bahr Al Muhith karya Abu Hayyan (61454) daln Al Wali Syth Asy
Sy athibiyy ah (hal. 2a8).
Abdunahman bin Adznan meriwayatkan dari Ali, dan menjadi sumber riwayat
bagi Abu Ishaq. Isra'il berkata, "Dia adalah Ibnu Danil. Lihat riwayat hidupnya
dalamAt-Tarilh Al Kabir Gns, danAts-Tsiqat (5187).

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (7D252).

ltn

u7r

lt79
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dan memberinya makan hingga gemuk, tangkas, dan kuat'"

Abdunatrman lalu menj elaskan seperti hadits Syu'batr. 
I I 80

20987. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Daud

Al Hadhrami menceritakan kepada kami dari Ya'qub, dari

Hafsh bin Humaid atau Ja'far, dari Sa'id bin Jubair, tentang

nrman Auah, 3t# '4 !;f i?1 6( of "Dan

sesungguhnya makar mereka itu (amat besar) sehingga

gunung-gunung dapat lenyap karenanya," ia berkata, "Raja

Namrud memiliki banyak bunmg nasar. Ia menyuruh

membuat kotak dan mengikatkan burung itu padanya.

Kemudian ia menyurutr burung itu membawanya. Ketika ia

telatr naik, ia berkata kepada temannya, 'Apa yang kaulihat?'

Temannya menjawab, 'Aku melihat laut dan pulau

(maksudnya bumi)'. Kemudian ia naik lagi, lalu berkata

kepada temannya, 'Apa yang kaulihat?'Temannya menjawab,

'Kita semakin tingg'. Raja Namrud berkata, 'Turunlah'."

Perawi lain berkata: Namrud diseru, "Hai orang yang

melampaui batas, hendak ke mana?"

Sa'id bin Jubair berkata" "Kemudian gunung-gunung

mendengar kepak sayap nasar, maka mereka melihat bahwa

itu adalah perintatr dari langit, sehingga nyaris lenyap. Itulatl

firman Allah, 3l# f, 1;rr. ;lp1 5( "E 
"Dan

sesungguhnya malar merela itu (amat besar) sehingga

gunung-gunung dapat lenyap karenanya. "II8I

20988. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubai

menceritakan kepada kami dari Abu Ja'far, daxi Rabi bin

rrto Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41373, 374).
rr8r Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41373, 374).
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Anas, bahwa Anas membacanya, J?, \',Sit ek 16 otl
"Dan sesungguhnya makar mereka itu sungguh-sungguh

hampir melenyapkan gunung-gunung." I I 82

Ahli takwil lain berpendapat bahwa makar mereka adalah

syrik kepada Allah dan rekayasa kebohongan terhadap-Nya.

Sebagaimana dijelaskan dalarn riwayat-riwayat berikut ini:

20989. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepada kami dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

nrman Allah, 3t# f, J;it lpl 6( ,E "Dan

sesungguhnya mokar mereka itu (amat besar) sehingga

gunung-gunung dapat lenyap karenanya," ia berkata"

"Maksud dari makar adalah syirik. Sebagaimana firman

A[ah, @'L lQf 3t; E rt Sii;'1'b*r.,z,,fJr\ir'<1;
'Hampir-hampir langit pecah ksrena ucapan il21" (Qs.

Maryam [9]: 90)ttt3

20990. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Muharibi menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-

Dhahhak, tentang firman Allah, lrJj;J. i:24, 6( o[
3l# "Dan sesungguhnya makm mereka itu (amat besar)

I lt2 Amr bin Ali, Ibnu Mas'ud, dan Ubai, membacaoya iri !6. Lihat Al eurthubi
dalan Al Jami' li Ahkam Al Qur'an (91374) dan Ibnu Athi),yah dalam At
Muharrar Al lVajiz (31346).

Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41374).M3
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Yang Maha Pemurah mengambil (mempunyai) anak'.

Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara

yang sangat mungkor, lampir-hampir langit pecah karena

ucapan itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung runtuh'."

(Qs. Maryam [9]:89-90) 
tr8a

20991. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin

Aun menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan

kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhatrhak, tentang

firman Allah, ;,1U, 3( o[ "Dan sesungguhnya

maknr mereka itu (amat besar). Maksudnya adalah sama

seperti tadi. llts

20992. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadah, batrwa Hasan berkat4 "Maksudnya adalatt

masih terlalu sepele dao kecil bagi Allah untuk

mengakibatkan lenyapnya gunung-gunung."

Qatadatr berkata" "Di dalam mushaf Abdullah bin Mas'ud

tertulis: J., '+ ',li:p ek s'e oyz'Dan sesungguhnya

makar mereka ihr sungguh-sungguh hampir melenyapkan

gunung-gunung'." Pada saat itu Qatadah membaca firman

Ailah, @'A JEt 3t;,8 f,'6iJ'1';; ffi, 2,i:Jti"e;
"Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi

belah, dan gunung-gunung runtuh." (Qs. Maryarn [19]: 89-

90) Maksudnya, langit pecatr karena ucapan mereka itu.ll86

Al Baghawi dalan Ma'alim At-Taruil Q/40).
Asy-Syaukani dalam Fath Al Qadir Q/ll7).
ltbdwrazaq dalam tafsirnya QD48), Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al
'tlytn(31143), dan Al Baghawi dr,lam Ma'alim At-Taruil (3/388).

u&l
llE5

I lE6
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20993. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah, 6( "fi3l$ ft;;jr.l'U, "Dan sesungguhrrya malcar mereka

itu (amat besar) sehingga gunung-gunung dapat lenyap

larenanya, " ia berkata" "Yaifu ketika mereka mendakwakan

bahwa Allah memiliki seorang anak." Dalam ayat lain Allah

berfirman, 3q 3i;,6{, 3iirii'b; (i LiA\ !:.-4
@ 6; ;.*1\.V" J@'L "Hampir-hampir langit pecah

lrarena ucapan itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung

runtuh. Karena mereka mendalm,a Allah Yang Maha

Pemurah mempunyai anak" (Qs. Maryarn [9]: 89-90)rt87

20994. Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'a& berkata: Ubaid bin Sulaiman

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhahhak berkomentar, tentang firman Allah, 6( oE
3l# ), J;ir. l:U, "Dan sesungguhnya makar mereka

itu (amat besar) sehingga gunung-gunung dapat lenyap

karenanya," ia berkata, 'Menurut qira'at Ibnu Mas'ud

adalatr, J?t 'q'J';f i:k S,& 'og 'Dan sesungguhnya

makar mereka itu sungguh-sungguh hampir melenyapkan

gunung-gunung'. Hal itu seperti firman Allah, '"t'4
g fi \g'it,f;*t'5tvb;K- i,f ' r\, Hamp ir - hamp ir
langit pecah lwrena ucapan itu, dan bumi belah, dan

gunung-gunung runtuhl " (Qs. Maryarn [9]: 89-90)ttE8

Abdnrrazzaq dalam tafsirnya QDaD dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-
Tatzil (31388).
Lthat Hujjah Al Qira'atkuya Ibnu Zanjalah(11379) danl'rab Al Qur'o*arya
Abu Ja'far An-Nuhas Q/373).

I lt?

I lt8
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Ada perbe daarr qira'at dalamfirman Allah, 3ql 
^r'Jt1I;Mayoritas ulama qira'atHijaz, Madinah dan Ibnu Mubarak -

selain Al Kisa'i- membacany", 3U$ fr'Jtfl. ifpl 5( uE
dengan arti, makar mereka tidak melenyapkan gunung-gunung.

Qira'at Al Kisa'i adalah, j*.1' & ',lip ek t:€'oy, dengan

arti, makar mereka sungguh berat hingga melenyapkan gunung-

gunung, atau nyaris melenyapkannya.

Al Kisa'i meriwayatkan dari Hamzah, dari Syibl, dari

Mujahid, bahwa ia membaca ayatini seperti bacaannya,'€k oS'ot)
JV''+'JYj.ttse
20995. Al Harits menceritakan kepadaku demikian dari Qasim, dari

Mujahid.rleo

Qira'?t yang benar menurut kami adalah, iipl 6( ,Lt
3141 '4 L\l.dengan memberikan harakat kasrah pada tumf lam

pertama'dan haml<atfatlnh pada huruf lam yang keduq dengan arti,

tidaklah makar mereka itu melenyapkan gunung-gunung.

Kami mengatakan bahwa qira'at htr yang benar, karena

apabila partikel lam pada awal UataJh dibaca fathah, maka

maknanya adalah, makar mereka sungguh telah melenyapkan gunung-

gunung. Seandainya gunung-gunung itu lenyap, maka sekarang ia

Imam tujuh selain Al Kisa'i membacanya dengan: JiA i:rU, 5( $,
dengan memberi harakat kasrah pada lam pertama dan fathah pada lam yang
kedua. Sedangkan AI Kisa'i membacanya dengan j\A aengan harakat fathah

pada lam pertama dan dhammah pada lam kedua, ini merupakan qira'at Ibnu
Abbas, Mujahid, dan Ibnu Watstsab. Lihat Al Baltr Al Muhith karya Abu
Hayyan (61454) danAl Muhanar Al Wajb karya Ibnu Athiyyah (3/346).
Lihat Al Balv Al Muhith karya Abu Hayyan (61454) dan Al Qurthubi dalam Al
Jani' li Ahkam Al Qur'an (9/381).

r lt9
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tidak ada. Keberadaan gunung pada kondisinya sekarang menjelaskan

batrwa gunung-gullung tersebut tidak lenyap. Alasan lain adalatr

konsensus argumen para ulama qira'at tentang hal tersebut, dan ini

cukup untuk membuktikan kebenarannya dan kekeliruan qira'at

lainnya.

Apabila seseorang mengira bacaan tersebut bukan berdasarkan

konsensus argumen karena di antara para sahabat dan tabi'in ada yang

membaca berbeda, maka sebenarnya dugaannya itu keliru, karena para

ahli qira'at yaurrg membaca dengan harakat fathah pada htlr:t:f lam

yang pertama dan dhammah pada huruf lam kedua, membacany u, t yl
'rti "nyaris". Jika kata ini dibaca demikian, maka bacaan yang benar

adalatr, :6 01j. Namun, menurut kami, bacaan itu tidak boleh, karena

berbeda dari mushaf kita, yang kata ini ditulis dengan kalimat orS iy1.

Tidak ada seorang pun yang boleh mengubah rastn mushaf kaum

muslim, maka tidak ada qira'at yang shahlft kecuali qira'at yang

dianut oleh mayoritas, bukan qira'atyangsyadz (anggd/.

Pendapat kami tentang qira'at, i1r4, <.( {j sejalan

dengan qira'at sekelompok ahli talcr ril. Dan yang berpendapat

demikian adalah sebagai berikut ini:

20996. Muhammad bin Sa'id menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepada karni, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayatrku menceritahan

kepada kami dari ayahnya, dari lbnu Abbas, tentang firman

tug, ;r?1 5( o[ lrriti ibj i'Li w 35
Jf{l 4 JjjT "Dan sesungguhnya merelw telah membuat

malar yang besar padahal di sisi Allahlah (balasan) makar

mereka itu. Dan sesungguhnya malwr merela itu (amat

besar) sehingga gunung-gunung dapat lenyap lcarenanyo," ia
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berkata, "Maksudnya adalah, makar mereka tidak

melenyapkan gunung-gunulg. " l l e l

20997. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, ia berkata: Al Hasan berkomentar, tentang firman
Alah, 3t# f, 'J;it iU, <-,( "1, 

,Dan

sesungguhnyo makar mereka itu (amat besar) sehingga

gunung-gunung dapat lenyap karenanya," ia berkata,

"Maksudnya adalah, makar mereka tidaklah melenyapkan

gunung-gunung." ll92

20998. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin
Aun menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan

kepada kami dari Auf, dari Al Hasan, ia berkata, "Maksudnya

adalatr, makar mereka tidaklah melenyapkan gunung-

gtrnung.'l193

20999. Al Harits menceritakan kepada karni, ia berkata: Qasim
menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj
menceritakan kepada kami dari Harun, dari Yunus dan Amr,
dari Al HTgp tentang firman Allah, !U, 6( ,b
3l# fr Stt). "Dan sesungguhrrya makar mereka itu (amat

besar) sehingga gunung-gunung dapat lerryap karenanya,"

keduanya berkata, "Makar mereka terlalu lematr unfuk

melenyapkan gunung-gunung." I lq

AI Mawardi dalan An-Nulcat wa Al'Uyun Q/A3).
Al Mawardi dalarn An-Nukat wa Al '(fun (31143), Al Baghawi dalan Ma'alim
At-Tanzil (3/388), d"n Ibnu Al Jauzi dalamZad Al Masir (41374).
Ibid
Ibid.

I l9l
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21000. Harun berkata: Yunus mengabarkan kepada kami dari Hasan,

ia berkata: Ada empat ayat dalam Al Qur'an (yang mana kata

.:rl memiliki arti tidak *pel{.) yaitu: (l) firman Allah, 
"b\ql '4 Jtir. i|lkl <r( "Dan sesungguhnva makar

mereka itu (amat besar) sehingga gunung-gunung dapat

lenyap karenanya," yang berarti makar mereka tidak

melenyapkan gunung-gun,-g."" (2) firman Allah, ;iiiJ
A;t (L oyfi:i 64 "Tentulah Kami membuatnya dari sisi

Kami. jila Kami rnenghendaki berbuat demiWan, (tentulah

Kami telah melahtkannya):' yang artinya, kami tidak

melakukannya. (3) firman Allah,i-riJi $6'at SA i'(ot
"Jika benar Tuhan Yang Maha Pemurah memPunyai anah

maka alrulah (Muhammad) orang yang mula-mula

memuliakan (anak itu)," yang artinya, Allah Yang Maha

Pemurah tidak memiliki anak. (4) frman AllalL ;ffi Jli
,"t'6fk b$+. "Dan sesungguhnya Kami telah neneguhkan

lredudukan merela dalam hal-hal yang Kami belum pernah

meneguhkan lcedudukanmu dalam hal itu," yang diryq
Kami tidak menempatkan mereka di dalamnya.

21001. ...berkata: Harun berkata: Amr bin Astbath menceritakan

kepadaku tentang ayal-ayat tersebut dari Hasan, dan ia
menambahkan satu ayat lagi, yaitu, *A &oE "Maka jika
kamu (Muhammad) berada dolam keragu-raguan," yang

artinya, kamu tidak berada dalam keraguan terhadap apa yang

rru lbid.
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Kami turunkan kepadamu. $lr{j-(ti "Tentang apa yang

Kami turunkan kepadamu" |196

Pendapat yang paling benar dalam penakwilan ayat ini adalah

qira'at yang disebutkan, karena berdasarkan makna yang kami
jglaskan dalam firman Allah, ot_ lfuit iS tktffi iti
3l+l '4'$1- 'i'4, <.?'ioon ,rrurgguhnya meretra tetah

membuat makor yang besar padahal di sisi Allahlah (balasan) makar

merelro itu. Dan sesungguhnya makar merela itu (amat besar)

sehingga gunung-gunung dapat lenyap karenanya." Maksudnya

adalah, orang-orang yang menzhalimi diri sendiri itu menyekutukan

Tuhan mereka dan merekayasa kebohongan atas nama-Nya. Padahal,

Allah mengetahui syirik dan kebohongan mereka, dan Dia akan

membalas mereka dengan balasan yang pantas mereka terima. Syirik
dan kebohongan mereka atas rulma Allah itu tidak bisa melenyapkan

gunung-gunung. Sebalikny4 mereka tidak mengakibatkan mudharat

dengah perbuatan tersebut melainkan bagi diri mereka sendiri, dan

akibat buruknya kembali kepada diri mereka sendiri.

21002. AI Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Waki' bin Jarrah menceritakan kepada kami, ia
berkata: Al A'masy menceritakan kepada kami dari Syamr,

dari Ali, ia berkat4 "Pengkhianatan adalah makar, dan makar
adalah k rfirr.:: lleT

@o@

I 196 Ibnu Athilyatr dalarn Al Muhors Al Wajiz (31342). Lihat Ibnu Al Jauzi dalam
Zad Al Masir (4/363). Pembicaraan tentang atsar ini telah disampaikan dalam
surah Yunus ayat94.
Kami tidak menemukan atsar ini dalam referensi yang kami punya.

ttn
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+q i3,, ix'tyi{w .rfi j* rt i;5 <x

"Karena iat jmgmrlah selcali.l<alikfrrru mangira Nlah at<f,n

merryalahiiarf i.Nyalnpadarasttl.rastl,Nya;sesr,.ngg?hrrya
AllahMahrPqlcasa,

lagi nwfitpurJy ai penrtalasan,u

(Qs. Ibraahiim tl4h 4Z)

Takruir firman Anah: W.:rfiL,1i:i.tfi j$nfr'G<X
@ ,gri (Korena itu iangaiiah sehati-hati hamu mengira Altah
akan menyalahi jonji-Nya kepada rasul-rasul-Nya; sesunggahnya
Allah Maha Perkasa, lagi menpanyai pembalasan)

Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Janganlatr
kamu sekali-kali mengira Allab wahai Muhammad, menyalahi janji-
Nya kepada rasul-rasul-Nya untuk membalas orang yang mendustakan
mereka dan mengingkari apa yang mereka bawa dari sisi Allah. Allah
berfirman demikian kepada Nabi sAw untuk meneguhkan dan
menguatkan tekadnya, serta untuk memberitahu beliau bahwa Allah
akan menurur*an sebagian murka-Nya kepada orang yang
mendustakannya dan mengingkari kenabiannyq serta menolak apa
ymtg dibawanya dari sisi Allah. Murka itu sama seperti yang
diturunkan-Nya pada umat-umat sebelum mereka yang meniti jalan
yang sama dan berperilaku yang sama, yaifu mendustakan rasul-rasul
mereka, mengingkari kenabian merek4 dan menolak apa yang mereka
bawa dari sisi Allah kepada mereka.,'

Firman-Nya, 43it ii$^l Sl,,Sesungguhnya Attah Maha
Perlrasa, lagi mempunyai pembalosan." Maksud firman Allah, -;f irt

-@t
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,135 isT,/ "srtungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi mempunyai

pembalasan," adalah, tidak ada sesuatu yang menghdangt Allah

untuk membalas, Dia Maha Kuasa terhadap setiap orang yang

ditwrtut-Nya, tanpa bisa menghindar dan lari dari-Nya. Allah memiliki
pembalasan terhadap orang yang mengingkari rasul-rasul-Nya dan

mendustakan mereka, menolak kenabian mereka, dan menyekutukan

Allah dengan selain-Nya.

Kata i# disandarkan pada kata .0.51, padatrat kata terakhir

ini adalah mashdar (kat3jaaian), karena berkedudukan sebagai objek.

Sementara itu, kata ,1iJ,i3 dibaca nashab (fathah) sebagai objek

kedua. Hal itu karena makna ayat ini adalah: Maka janganlah sekali-

kali kamu mengira Allah mengingkari Rasul-Rasul-Nya akan janji-

Nya.

Jadi, meskipun kata "9$ dibaca kasrah sebagai mudhaf,,

ftrmutr dari segi makna ia berkedudukan sebagai objek bagik'a,tr_ ,3$.
Hal itu karena kata ,iSF ^r butuhkan dua objek yang berbeda.

Seperti kalimat t? iit 1* b'# yang artinya, aku mengenakan

Abdullatr pakaian, d* kalimat t*. 'rlaif yang artiny4 aku

memasukkannya ke rumatr. Setelah itu Anda bisa mengubah dua

kalimat tersebut menjadi, irltr &r * Eli r;f aan .1r & ,rttr ,pU Uf .

Hal itu karena kata keda (yaitu ,yJi) membuat keduanya dibaca

nashab (fathah). Sama seperti syair berikut ini:

&t ,pr JI lt+ ii;u: Lir'lLst Jri W ,?t aj
"Kaulihat banteng memasukJran kepalanya ke tempat teduh
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Sementara seluruh tubuhnya terjemur di bawah matahari."tteg

Kata EJi' "memasukkan" disandarkan pada kata .pr
"bayangan", sementara kata'r-'lt "kepalanya" dibaca nashab (fathah).

Sama seperti syair berikut ini:

ra . t-., . ' '

W.6's,2 9i-*tK ,?+t i.,-fi Y i4ei
"Berikon aht kcbaikan dan puj ian.

Agar aht tidak seperti orangyang memahat batu seharian dengan

bulu."ttee

Kata J',-rll berarti bulu yang digrmakan untuk mengoles

minyak wangi. Begitu juga dengan syair berikut ini:

'SArtt) 
Lslfit ?GL l$ 

'JrU &.} itU,,
"Sering kali anakpaman Sulaimanyang gesit,

memasak bekal orang malas untukwa&u-waldu tidur."t2M

Mengenai pendapat orang yang membaca ayat ini, '{y23ti
,{l-i!t.g;j,i#';dl "Karena itu janganlah setali-lcali lamu mengira

Allah alcon menyalahi janji-Nya kcpada rasul-rasul-Nya," kami telah

menjelaskan alasan jauhnya ia dari kebenaran menurut batrasa Arab di

dalam surah Al An'aam, yaitu saat menakwilkan ayat, <4LUt
isu; C=Jt :* <.:+rsr G g*:- 4-3 " Do,

I t9t Bait syair ini ada dalam Ma'ani Al Qar'an karya Al Fana'(2/80). Terdapatjuga
dalam Al Muhorar Al Qajiz karya Ibnu Athiyatr (31346) dar. Al Bahr Al
Muhith karya Abu Hayyan (61456).

Bait syair ini ada dalan Al-Lisan (enti:.}-) dan dalam Ma'ani Al Qtr'an
karya Al Fana' (2/80).
Bait syair ini ada dalam Ma'oti Al Qur'an karya Al Farra' dan Al-Lisan (entri:
J--).

l r99
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demifianlah pemimpin-pemimpin mereka telah meniadikan

kebanyalran dari orang-orang yang muryrik itu memandang baik

membunuh anak-anak mereka untuk membinasakon merelca. " (Qs. Al
Anraam t6l: 137) Jadi, tidak perlu kami diulangi di tempat ini.r2or

ooo

,,y$lrygl;"1i;. j'Li$I3q,;ii;$,ii*i3:';3i;-
'(Yaiat) padnhari (ketikt) bunli iligana ilmganburni

yanglain, d*n (dernrril,iarr pullo,) langit, dan mqela
serwurmy a (di P admg Ma}x.y ar) bularmpul nmghadnp lae

hadirm AJ;lah Y ar.g Mahn Esa lagi Mahn P ql<asa.'

(Qs. Ibraahiim [14]: 48)

rarrwir rirman Anah: htij|"Lf$$ ;fi fa ejfiaii;
t6i *5 "(Yaitu) poda hari (ketiha) bumi digonti dengan

bumi yang lain dan (demikian pala) langit, dan mereka semuanya

(di Podang Mahsyar) berhumpul menghadap he hadirat Allah Yang

Maha Esa lagi Maha Perkosa'

Sesungguhnya Allah memiliki pembalasan'i",.rlii 3,* ;;
Lg$l3,ilii "(Yaitu) pada hari (ketika) bumi diganti dengan bumi

yang lain dan (demikian pula) langit" terhadap orang-orang musyrik

di antara kaummu, wahai Muhammad, yaitu suku Quraisy, serta

seluruh orang yang kufir kepada Allab mengingkari kenabianmu dan

kenabian para rasul sebelummu. Jadi, ** e'i- dikaitkan dengan kata

iw
Lihat penafsiran surah Al An'aam ayat 137.



TafsbArt:Ihabari

- Ad^perbedaan pendapat mengenai makna firman Allah, i;-
;;rt'i,b etii3li "gorr0 pada hari (ketika) bumi diganti dengan

bumi yang lain."

Sebagian ahli takwil berpendapat batrwa maknanya adalah,

pada hari bumi yang didiami manusia itu diganti dengan bumi selain

yang telah ada ini, sehingga ia menjadi bumi yang putih menyerupai

perak.Adapun yang berpendapat demikian adalah sebagai berikut ini:

21003. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syu'batr menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq,

ia berkata: Aku mendengar Amr bin Maimun bercerita dari

Abdullah, tentang firman Allah, ;;rt ;{ ,iSyt 3,; i;
"(Yaitu) pada hari (kctika) bumi diganti dengan bumi yang

lain," ia berkata, "Sebuah bumi seperti perak bersih, tidak
teraliri darah, belum pernatr ada dosa di dalamnya. Penyeru

bisa mendengar mereka dan penglihatan bisa menembus

mereka. Mereka dalam keadaan telanjang badan, telanjang

kaki, dan berdiri sebagaimana mereka diciptakan, hingga

mereka dibalut oleh keringat dalam keadaan berdiri

sendirian."l2o2

21004. Syu'bah berkata: Aku mendengar Amr bin Maimun tidak
menyebut Abdullah, lalu aku menanyakan kembali

t2@ Atsar-atsar ini termuat dalam sebuatr hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah
bin Mas'ud dari Nabi SAW, beliau bersabda, * #-p tt it qv ltt"t-;- i iq',$l
'zigl "Buni yong putih, belum teraliri doah, dan belum ditakukon dosa di

atasnya."
Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya (51246), Ath-Thabrani
dalamAl Kabir (101199, no. 10323), Al Mawardi dalanAn-NukatwaAl ,Uytn

(31143),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41376), dan Al Baghawi dalam
Ma' alim At-Tarui I (3 1390).
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tentangnya, maka ia berkata: Hubair menceritakan kepada

kami dari Abdullah. r2o3

21005. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada karni, ia
berkata: Yazid bin Abbad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syu'batr menceritakan kepada kami, Abu Ishaq

menceritakan kepada karni, ia berkata: Alar mendengar Amr

bin Maimun, dan mungkin ia berkata: Abdullah berkata:

Mungkin ia tidak berkata. Lalu aku bertanya kepadany4

"Dari Allah?. Ia menjawab, "Aku dengar Amr bin Maimun

berkomentar tentang firman Allah, ,i$i ft ejfi 3::;3 i5-
'(Yaitu) pada hari (ketika) bumi diganti dengan bumi yang

lain'.laberkata 'Bumi seperti perak, putih dan bersih. Belum

pernatr teraliri darah dan belum pernatr dilakukan suatu dosa

di atasnya, sehingga pandangan dapat tembus ke mereka dan

penyeru dapat mendengar mereka. Mereka dalam keadaan

telanjang kaki dan telanjang badan."

AMullatr berkata: Aku melihatnya berkat4 "Dalam keadaan

berdiri, hingga mereka diliputi oleh keringat."l2s

21006. Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Syababah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Isra'il menceritakan

kepada kami dari Abu Ishaq, dari Amr bin Maimun, dari Ibnu

Mas'ud, tentang firman Allah, L5t1,)1,fi i" &*i3::iif.
"(Yaitu) pada hari (ketila) bumi diganti dengan bumi yang

lain dan (demikian pula) langit," ia berkata, "Bumi ini
diganti dengan bumi yang putih dan bersih laksana perak,

t2v3 lbid
'M lbid
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belum teraliri darah serta belum pernah dilakukan dosa di

dalamnya."l2o5

2loo7. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muslim

bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah

mengabarkan kepada kami daxi Abu Ishaq, dari Amr bin

Maimun, dari Abdullatr, tentang firman Allah, &ii|3::;:if.
,r$il $ " |Yorn1 pada hmi (lcetilta) bumi diganti dengan

bumi yang lain," ia berkata "Bumi surga itu putih dan

bersih, tidak pernah teraliri darah, tidak pernatr dibuat dosa di

dalamnya, penyeru bisa mendengar merek4 dan penglihatan

bisa menembus mereka. Mereka dalam keadaan telanjang

badan, telanjang kaki, berdiri, dan dibalut oleh keringat."rz6

21008. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata:

Su$an menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dtri Amr

bin Maimun, tentang firman Allah, ,ilJl '-;& erii 3,C;;
"(Yaitu) pada hari (kctika) bumi diganti dengan bumi yang

lain," ia berkata, "sebuah bumi yang putih seperti perak,

tidak pernatr teraliri darah dan tidak pemah dilalnrkan dosa di

atasnya."l2o7

21009. Al Hasan bin Mtrhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Yazid bin Abbad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Hammad bn Zatd menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ashim bin Bahdalatr mengabarkan kepada kami dari

Lihat fotnote yang lalu. Telah disebutkan oleh Al Mawardi dalanAn-Nukatwa
Al Uyun (14313),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (37614) dan Al Baghawi
dalam M a' al im At - T aru i I (3 90 / 3)
Ibid
rbid.

1205
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ZlrbinHubaisy,dariAbdrrllahbinMas'ud'bahwaia
membaca uyut, ;r$ ;t1i;5"LEAt3;;i' '* hfii\fii;
16 

,,(yaitu) pada hari (ketilra) bumi diganti dengan bumi

yang lain dan (demikian pula) langit, dan merelra semuanya

(diPadangMahsyar)berkumpulmenghadaplcehadirat
Atlah Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa.,, Ia berkata,

,.Akan didatangkan suatu bumi yang putih seperti sebongkah

perakyangbelumpematrteraliridaratrdanbelumpernatr

dilakukan dosa di atasnYa."

Ia berkatq "Jadi, perkara yang ditetapkan hukumnya di

antara manusia adalatr perkara darah'"1208

21010. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mu,awiyah bin Hisyam menceritakan kepada kami dari

Sinan, dari Jabir Al Ja,fi, dari Abu Jubaira}r, dai Zaid, ia

berkata:RasulullahSAwmengutusSeseorangunt.ut
memanggil orang-orang Yatrudi, lalu beliau bertanya' J"

#t aa'rf l,,t';tU "Tahuknh talian mengapa aht mengutus

orang untuk memanggil merelra?,, Para sa}rabat lalu

menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih tatru.u Beliau lalu

bersabda, 7-,b &*i3:";3ii- '.ilr 
.,19 '* {af 4t":;,;':t }U

'&4r, ,b ,b3. 47 o:fs td\ 'ft|y.$ bliJS Lg64;!\
"Aht mengutus orang untuk memanggil mereka untuk

bertanya t<epada mereka tentang firman Allah, '(Yaitu) pada

hari(ketil{a)bumidigantidenganbumiyanglaindan
(demikian puta) langit, dan mereka semuanya (di Padang

Mahsyar)berkumpulmenghadapl@hadiratAllahyang
Maha Esa lagi Maha Perknsa. Bumi pada hari itu putih

tM lbid
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seperti perak'." Ketika mereka datang, beliau bertanya

kepada merekq lalu mereka menjawab, "Bumi menjadi putih

bersih."l2@

21011. Abu Isma'il At-Tirmidzi menceritakan kepada karni, ia

berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ibnu Luhai'ah menceritakan kepada karni dari Yazid bin Abu

Habib, dari Sinan bin Sa'd, dari Anas bin Malik, tentang ayat,

,ilii 'i- 31ii 3,c i; "(Yaitu) pada hari (kctitra) bumi

diganti dengan bumi yang lain," ia berkata, 'Pada Hari

Kiamat Allah akan menggantinya dengan bumi dari perak

yang tidak pernatr dilakukan dosa di atasnya. Allah Yang

Maha Perkasa menunmkanny u1tt2t0

21012. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepada

kami, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Waraqa menceritakan kepada kami, Al Hasan bin

Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Syababah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Seltmrhnya dari Ibnu

Abu Najih, dari Mujatrid tentang firman AllalL ,1*i3fi r;-
,r$t '* " (orru) pado hari (ketika) bumi diganti dengan

bumi yang lain," ia berkata "Suafu bumi laksana perak."l2ll

Hasan dalam haditsnya dari Syababatr, menambahkan,

"Begitu juga langit, laksana perak."l2l2

Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya Q3618).
Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir Q76) dan As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al
Mantsur (5715)
Mujatrid dalam tafsirnya (hal. 414), Su$an Ats-Tsauri dalam tafstunya (hal.
158), dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41376).

Ibid
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21013. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid,
tentang firman Allah, ;;rt ia ejiiS,ii; ,,(yaitu) pada
hari (lcetika) bumi diganti dengan bumi yang lain," ia
berkata, *Burni seolatr-olatr perak, dan langit juga

de-ikian.-1213

21014. Ibnu Al Barqi menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Abi Maryam menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Hazim menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku
mendengar Sahl bin Sa'd berkata: Aku mendengar Rasulullah
SAW bersabda, "Pada Hari Kiamat manusia dibangkitkan di
atas bumi yang putih bersih seperti lempengan yang bersih.,'

Sahl atau selainnya berkat4 "Maksudnya tidak ada tanda-

tanda di atasnya." l2la

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maksudnya adalatr, bumi
ini diganti menjadi api. sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-
riwayat berikut ini:

21015. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Fudhail menceritakan kepada kami, A,masy menceritakan
kepada kami dari Minhal bin Amr, dari easis bin Sakan, ia
berkata: Abdullah berkata" "Bumi ini seluruhnya menjadi api
pada Hari Kiamat, dan surga ada di belakangnya. Kamu bisa
melihat gelas-gelasnya dan gadis-gadis remajanya. Demi

Ibid
HR. Al Bukhari dalam kitab Pelembut Hati (no. 2561) dan Muslim dalam kitab
Sifat-Sifat Orang Muna/ik Q8).
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Dz,at yang menguasai jiwa Abdullah, seseorang benar-benar

berkeringat hingga kakinya amblas ke tanah. Kemudian

keringat itu naik hingga mencapai hidungnya, padatral ia

belum terkena hisab!" Orang-orang lalu bertanya, "Karena

apa itu, ya Abdurratrman?" Ia menjawab, "Karena apa yang

dilihat dan ditemui manusia."l2ls

21016. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurratrman menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Su&an menceritakan kepada kami daxi A'masy, dari

Khaitsamah, ia berkata: Abdullah berkata, *Bumi ini

seluruhnya pada Hari Kiamat akan menjadi api, dan surga

ada di belakangrrya. Engkau bisa melihat gelas-gelasnya dan

gadis-gadis remajanya. Manusia diliputi keringat, atau

keringat itu menenggelamkan mereka, padahal mereka belum

mencapai hisab.' l2l6

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maksudnya adalatr, bumi

ini diganti dengan bumi lain yang terbuat dari perak. Adapun yang

berpendapat demikian adalah berikut ini:

21017. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syu'batr menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku

mendengar Al Mughirah bin Malik menceritakan dari A1

Mujasyi' 
-6f4u 

Al Mujasyi'i, Abu Musa ragu- dari orang

yang mendengar dari Ali, tentang ayat ini, ;e etiiS::ii;-
,ilii "(Yaitu) pada hari (kctika) bumi diganti dengan bumi

Lihat Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Uyun (31144) dan Ibnu Al Jauzi
dalam Zad Al Masir (41376) dari Lrbai bin Ka'b.
Ibid

l2ls
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yang lain," ia berkata, "Maksudnya adalah bumi dari perak

dan surga dari emas."l2l7

21018. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajiaj

menceritakan kepada karni dari Syu'batr, dari Mughirah bin

Malik, ia berkata: Seorang laki-laki dari bani Mujasyi

bernama Abdul Karim -atau Ibnu Abdil Karim-
menceritakan kepadaku, ia berkata: Seorang taki-laki yang

kulihat di Samarkad menceritakan kepadaku, batrwa ia

mendengar Ali bin Abu Thalib membaca ayat, $!i13::;3ii-
,rJfi flo "1Yartu1 pada hari (kctika) bumi diganti dengan

bumi yang lain." Ali berkata "Bumi dari perak dan surga

dari emas.'ol2l8

2l}l9. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Mughirah bin

Malik, dari seorang laki-laki dari bani Mujasyi yang bernama

Abdul Karim 
-atau 

dijuluki Abu Abdil Karim- ia berkata:

Aku bertemu dengan seorang laki-laki di Ktrurasan, lalu ia

berkata, "Orang ini menceritakan kepadaku bahwa ia

mendengar Ali bin Abu Thalib menjelaskan makna yang

serupa."l2l9

2lO2O. Mutrammad bin Sa'id menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan

Al Mawardi ddam AwNukat wa Al 'Uyun (31144),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (41376), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (31390).

Ibid
Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'UW, (3ll6),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (41376), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (3/390).

l2t7
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kepada kami dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firrran

Allah, ;;Jl fi 3ii13,C i; "(Yaitu) pada hari (kctitra)

bumi diganti dengan bumi yang lain," ia mengklaim batrwa

bumi tersebut dari perak.l22o

21021. Muhammad bin Isma'il menceritakan kepada kami, Abu

Shalih menceritakan kepada karni, ia berkata: Ibnu Luhai'ah

menceritakan kepada kami dari Yazid bin Abu Habib, dari

Sinan bin Sa'd, dari Anas bin Malik, ia berkata, "Pada Hari

Kiamat Allah akan mengganti bumi ini dengan bumi dari

perak."l2?l

Ahli takwil lain mengatakan bahwa Allah menggantinya

dengan roti. Orang yang berpendapat demikian adalah sebagai berikut:

21022. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Sa'd Sa'id bin DaI dari Shaghaniyan menceritakan kepada

kami, ia berkata: Jarud bin Mu'adz At-Tirmidzi menceritakan

kepada kami, ia berkata: Waki' bin Al Jarratr menceritakan

kepada kami dari Umar bin Bisyr Al Hamdani, dari Sa'id bin

Jubair, tentang firman Allah, ,r$ *,lfrt3jii; "(Yaitu)

pada hari (ketika) bumi diganti dengan bumi yang lain," ia

berkata, "Ia diganti dengan roti putih dan bisa dimakan orang

mukmin dari bawatr kakinya."rD

21023. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki menceritakan

kepada kami daxi Abu Ma'syar, dari Muhammad bin Ka'b Al

Al Mawardi dalam An-Nukat va Al 'tlyun Qna\.
Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41376\.

Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41376) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-
Taruil (3/390).
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Qarztri atau dari Mutrammad bin Qais, tentang firman Allah,

,;;rt ft elii 3,i i; "(Yaitu) pada hari (kctita) bumi

diganti dengan bumi yang lain," ia berkata, "Roti yang bisa

dimakan orang-orang mukmin dari bawah kaki merek^.t;r223

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maksudnya adalah, bumi

ini diganti dengan bumi yang lain. Sebagaimana dijelaskan dalam

riwayat-riwayat berikut ini :

21024. Ali bin Sahl menceritakan kepada kami, Hajjaj bin

Mutrammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullatl

bin Abu Ja'far menceritakan kepada kami dari Rabi bin Anas,

dari Ka'b, tentang firman Allah, ,r$l 3$ elii 31$ if-
L#g "(Yaitu) pada hari (kctika) bumi diganti dengan

bumi yang lain dan (demikian pula) langit," ia berkata,

"Langit menjadi surga dan bumi meqjadi tempat laut api.

Bumi ini diganti dengan bumi yang 1^n1tt224

21025. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman bin Muhammad Al Muharibi menceritakan

kepada kami, dari Isma'il bin Rafi Al Madani, dari Yazid,

dari seorang Anshar, dari Muhammad bin Ka'b Al Qarzhi,

dari seorang sahabat Anshar, dari Abu Hurairah, bahwa

Rasulullah SAW bersabda,

tlr;i r#4,iLX'c,tj3tj *)\t ? ,-er\t J:u ?;.

.;iiir .irr ;i ;. t3.f yi €,r, W ,s; | ,*Ht g:<l 
"t

u'er+t; ,Y c -^slt5r ,r)\t e{^ G.'i 't\i4tt 
Z;;

ta
tn1

Ibid
Ibnu Al Jauzi dalaur Zad Al Masir (41376).
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,* os tirdb e ok 6'rry e ok V e oG c ;t\t
t c. r!,rq f r, yt:f.tl.pr V? ,='rtrit ,1fr'J-,- U\i ,6*b

'crtr,3r, ir\r -e b'r\r J:S"i , \.
"Pada lnri ketiko bumi diganti dengan bumi yang lain, dan

begitu juga lansrt. Allah membentangkannya, meratakannya,

dan memanjangkatmya seperti memanjangkan fulit Ukazh.

Kau tidok melilut dataran yang rendah dan yang tinggi.

Kemudian AUal, berseru kepada maffitluk dengan sekali seru,

malm Hni mereka berada di bumi yang telah diganti itu

seperti tempat mereka yang pertama. Apa yang berada di

perutnya, maka ia berada di perutrrya, dan apa yang ada di

punggungnya, maka ia ada di punggungnya. Hal itu letika

Allah menggulung longrt seperti menggulung lembaran-

lembaran kertas. Kemttdim Altah membentangkannya, dan

digantilah bumi dengan bumi yang lain. Begitu juga

longit. "l225

21026. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakam

bin Basyir menceritakan kepada karni, ia berkata: Amr bin

Qais menceritakan kryad^kami dari Abu Ishaq, dari Amr bin

Maimun Al Audi, ia berkat4 "Manusia pada Hari Kiamat

dikumpulkan fi lrrmi yang putih dan belum pernatr dilakukan

tx25 Status hadits ni nrfu', dan disebutkan oleh Al Qurthubi dalam Al Jami' li
Ahkan Al Qtr'an (9/383).
Kata adim 'Ukuhi artinya kulit yang dinisbatkan kepada Ukazh, salah satu

barang yang dibawa dan dijual di sma.
'Ukazh adalah nama pasar padazaman' Jahiliyatt yang terkenal, menjadi tempat
jual-beli orang-orang fuafo, dan tffletak di dekat Makkah.
Kata amtan berati dataran '1gg dan bukit yang kecil.
Ibnu Katsir dalam tafsirnya (t1238).
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dosa di atasny4 yang luasnya sekitar empat puluh tatrun

perjalanan. Mereka diliputi keringat.' 1226

Aisyah berkomentar tentang ayat ini sebagaimana dijelaskan

dalam riwayat-riwayat berilart ini :

21027. Ibnu Abu Syawarib, Humaid bin Mas'adah, dan Ibnu Buzai'
menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai'
menceritakan kepada kami dari Daud, dari Amir, dari Aisyatr,
ia berkata, "Ya Rasul, ketika bumi diganti dengan bumi yang

lain, dan mereka semua berkumpul dengan menghadap ke

hadirat Allah Yang Maha Perkasa, maka di mana manusia

pada waktu itu?" Beliau meqjawab, "Di atas Shi,ath."1227

21028. Humaid bin Mas'adah dan Ibnu Zubai' menceritakan kepada

kami, ia berkata: Bisyr bin Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Daud menceritakan kepada kami dari Amfu,

dari Aisyah, dari Nabi SAW, dengan redaksi yang

semisalnya.l22E

21029. Ishaq bin Syahin menceritakan kepada kami, ia berkata:

Khalid menceritakan kepada kami dari Daud, dari Amir, dari
Masruq, ia berkata: Aku bertanya kepada Aisyatr, "Wahai
Ummul Mukminin, dpd pendapatnu tentang firman Allah,

)6t ,-.6 gti;-Li65 i,rii * &ji13::;ii5.,(yanu)
pada hari (ketika) bumi diganti dengan bumi yang lain dan

Ibnu Al Jauzi dalam ZadAl Masir (4/376).
HR Muslim dalam pembahasan tentang sifat orang-orang munafik, Ahmad
dalam musnadnya (6/35), At-Tirmidzi cpdanTafsir Al Qtt'an (3120), dan Ibnu
Majah dalam Zuhud (4279).
Status hadits telah diielaskan. Lihat Al Mawardi dalamAn-Nukat wa At ,(fun
(31144), Al Baghawi dalan Ma'alim At-Tatail (31390'), dan Ibnu Katsir dalam
taftirnya (8/233).
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(demiHan pula) langit, dan mereka semuanya (di Padang

Malwya) berkampul menghadap ke hadirat Allah yang

Maha Esa lagi Maha Perkasa?' Di mana manusia pada waknr

itu?" Aisyah menjawab, "Aku bertanya kepada Rasulullah

SAW tentang hal itu, lalu beliau menjawab, 'Di atas

Shirath'. "r22e

21030. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Hasan bin Anbasah Al Waraq menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abduratrim (yaitu Ibnu Sulaiman Ar-Razi)
menceritakan kepada kalni dari Daud bin Abu Hindun, dari

Amir, dari Masruq, dari Aisyah, ia berkata: Aku bertanya

kepada Rasulullah SAW tentang firman Allah, ,ifu3:"ii;
,f;$'& "gotru) pada hari (kctika) bumi diganti dengan

bumi yang lain." Ya Rasul, jika bumi diganti dengan bumi
yang lain, maka di mana manusia pada waktu itu?' Beliau

menjawab, "Di atas Shirath."rz3o

21031. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ashim bin Ali menceritakan kepada kami, ia
berkata: Isma'il binZakaiya menceritakan kepada kami dari
Daud, dari Amir, dari Masruq, dari Aisyatr, dengan redaksi

yang semisalnya.l23l

21032. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Daud menceritakan kepada kami dari Amir, dari

etlal Ummul Mukminin, ia berkata, 'oAku adalah oftulg

'2e lbid
tBo lbid.
t?3t lbid



Suuhlbraahiim

yang pertama kali bertanya kepada Rasulullah SAW tentang

ayat ini." Kemudian ia menyebut penjelasan yang sama.l232

21033. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Rib'i bin Ibraahiim Al Asadi (saudara Isma'il bin

Husyaim) menceritakan kepada kami dari Daud bin Abu

Hindun, dari Amir, ia berkata: Aisyah bertany4 "Ya
Rasulullah, bagaimana pendapatnu ketika bumi diganti

dengan bumi yang lain, di mana manusia pada waktu itu?"

Beliau menjawab, "Di alas Shirath."r233

21034. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Ali bin Ja'd

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Qasim

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Al
Hasan berkata: Aisyatr bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana

tentang firman Auah, ,iifi'* 3r$3,Ci; "(yaitu) pada

luri (lcctika) bumi diganti dengan bumi yang lain." Di mana

manusia pada waktu itu?" Beliau menjawab, "Hal ini tidak

pernah ditanyakan seorang pun kcpadafu." Beliau lalu

bersabda, "Di atas Shirath ya Aisyah." rz3a

21035. Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurratrman

bin Ibratrim menceritakan kepada kami, ia berkata: Walid

menceritakan kepada kami dari Sa'id, dari Qatadah, dari

Hassan bin Bilal Al Muzanni, dari Aisyah, batrwa ia bertanya

kepada Rasulullatr SAW tentang firman Allah, ,ijYl JS 7lL-:.ji3t;lji3!:;;
Li$l|qiJl '$ "1Yotn1 pada hari (ketika) bumi diganti

Ibid.
rbid
Status hadits telah dijelaskan. Lihat Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'U1run

(31144), Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarzil (3/390), dan Ibnu Katsir dalam
tafsirnya Gn$\.
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dengan bumi yang lain dan (demikian pula) langit. " Aisyah

bertania, "Ya Rasulullah, di mana manusia pada hari itu?"

Beliau menjawab, ri1 3ri 
';,.t 

n'e 'li, 6 ';5'* CA Ui

& ;;, * .r"61 "Engkott bertonya kcpadaht tentang

sesuatu yang belum ditanyakmt seorang pun dari umatht.

Pada waHu itu marutsia berada di atas iembatan

Jahanam."1235

21036. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadah, tentang firman Allah, ,ilii fi,rlil3::;3i5-
Lf315 "(Yaitu) pada hari (kctika) bumi diganti dengan

bumi yang lain dan (demikian pula) langit. " Ia menyebutkan

bahwa Aisyah berkata" "Ya Nabi, di mana (manusia) pada

hari itu?' Beliau menjawab, 'u ab ,lU 6 gt '*.#t, ,ii
4rS ..Jf "Engkau bertanya kcpadaku tentang sesuatu yang

belum dttanyakan seorang pun dari umatku sebelummu."

Beliau lalu bersabau" & ;+ ,)" Yi e "Pada wabu in
manusia berada di atas jembatan Jahanam."r236

21037. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadatr, bahwa Aisyah bertanya kepada

Rasulullatr SAW, lalu beliau menjawab sama. Hanya saja,

beliau bersabda, "Di atas Shirath."r237

HR. Ahmad dalam musnadnya (61117), At-Tirmidzi dalarrn Tafsir Asyah
(3242), dan Al Hakim dalam Al Muta&ak Q1436). Menurut Al HakinL hadits
ini shahih sanod-nya, namun Al Bukhari dan Muslim tidak mencantumkannya.
Status hadits telatr dijelaskan. Lihat Ibnu Katsir dalam tafsirnya (&nn}
Ibid.
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21038. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ibnu Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar,

dari Yahya bin Abu Katsir, dari Asma, daxi Tsauban, ia

berkata, "Seorang pendeta Yatrudi bertanya kepada

Rasulullah SAW, "Di mana manusia pada hari bumi diganti

dengan bumi yang lain?" Beliau menjawab, iil Ailfr *t e
t;tt "Mereka di dalam kegelapan di bav,ah jembatan."r23l

21039. Muhammad bin Aun menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Mughirah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Abi Maryam menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id bin

Tsauman Al Ka'ali menceritakan kepada kami dari Abu
Aypb Al Anshari, ia berkata: Nabi SAW didatangi oleh

seorang pendeta Yatrudi, lalu ia bertanya, "Bagaimana
pendapatmu ketika Allah berfinnan, ,ii{i i,b eJiiS:!|i|.
LY315'(Yaitu) pada hari (ketika) bumi diganti dengan bumi

yang lain dan (demihan pula) langit'. Di mana makhluk pada

waktu itu'?" Beliau menjawab, {iu, 'i4 ir^, I' Uqbl
"Merelra adalah tamu-tamu Allah, maka Allah tidak akan

membuat mereka tidak mampu mendapatkan apa yang ada di
sisi-Nya." t23e

Pendapat yang paling mendekati kebenaran adalatr yang

mengatakan bahwa maknanya adalah, bumi yang kita diami ini pada

Hari Kiamat akan diganti dengan bumi yang lain. Langit pada hari ini
juga akan diganti dengan langit yang lain, sebagaimana disebutkan

dalam firman Allah. Namun, bisa jadi bumi yang menjadi

HR. Muslim dalam kitab Haidh dari sebuah hadits yang panjang (34). Al
Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (31390).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (7/2253) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya
(ED3s).

t23t
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penggantinya itu adalah bumi lain dari perak, atau berupa api, atau

berupa roti, atau berupa apa pun. Karni tidak memiliki khabar tentang

hal ini dari sumber yang dapat diterima. Jadi, tidak ada pendapat yang

benar tentang hal ini kecuali yang ditunjukkan oleh teks ayat.

Pendapat kami tentang firman Allah, LfiS "Dan begitu

juga langit," sejalan dengan pendapat ahli takwil. Sebagaimana

dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

2lO4O. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid,

tentang firman Allah, ,;;il 'iA Siii 3,* i; " (Yaitu) pada

hari (ketika) bumi diganti dengan bumi yang lain," ia

berkat4 "sebuah bumi laksana perak. Begitu juga langit." 1240

Adapun firman Allah, )q$ b$\ 
^'lt#i 

"Dan merel<a

semuanya (di Padang Mahsyar) berhmpul menghadap ke hadirat

Allah Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa." Maksudnya adalatr,

mereka menghadap Allah yang memonopoli rububiyyah,

menundukkan segala sesuatu, mengalahkannya dan mengaturnya

sesuai kehendak dan cara-Nya. Dia menghidupkan makhluk-Nya jika

menghendaki dan mematikannya jika menghendaki. Tidak ada sesuatu

pun yang mengalatrkm-Nyq dan Dia tidak lemah untuk

membangkitkan mereka dari kubur dalam keadaan hidup pada Hari

Kiamat.

@60

tro Mulahid dalam tafsirnya (hal. 414) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir
(4t376).
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' tl t//4rUV )L3Sii A,*:_,rJ )4i- i,:.ql$,;j:
iyli;-Kt1',"1'9';tl cr). 3'j,Ji"iili*:iiew

G),,/r-ei(t*'A
"Dart l<mw dl<firr rnelilwt ordttg.ordng ydttgbqdosa pada

lwi ita diil<at b q som* satru ilmgat b elmggu. P al+aiart

mqeka ddalah dmi pelangl(tn (ter) fun rntl<n rnel".eliu-

diararp oleh api nqal,a, dgdr Nlah merrbqi penbalasan

lepado tiap-tiap otdng terhanap dpd yolrJg ia usahalcmt.

Senr.ngguhny a y'.Jrloh lvlalw cepat hisab'Nya. "
(Qs. Ibraahiim [14]: 49.5t')

ralrwil firman Allah: @ ,r#*i Ac{rt gi-iar}Jiui:
fi i,y\Srt*;;'3xa;;-@:u-ti;i;;;$tsipff i,+t;:"
@ gl+if U;" @on hamu akan melihat orang4rrong yang

berdosa pada hari itu diihat betsarta-sama dengan belenggu

Pakaian mereka adalah dari pelangkin [terJ dan muka mereka

ditutup oleh api neraka, agar Allah memberi pembalasan kepada

tiaptiap orang terhadap apa yang ia usahahan Sesungguhnya

Allah Maha cepot hisab-Nya)

Pada Hari Kiamat Engkau melihat orang-orang yang lalfur

kepada Allah dan berbuat sfrik di dunia.

Kalimat #t "Pada hari itu, " maksudnya adalatr, pada hari

bumi diganti dengan bumi yang lain. Begitu juga langtt.



TafsirAdr,Thabori

Kalimat ,tSi'ii 4 -rtitf "Diilwt bersama-sama dengan

belenggu, " maksudnya adald tangan dan kaki mereka diikat di leher

mereka dengan belenggu.

fata ;3.{iiberarti tali dari rantai. Bentuk tunggalnya adalatr

:ti:,".ftataittli* berurti aku membelenggunya. Penggunaan yang sama

terdapat dalam syair Amr bin Kultsum berikut ini:

ti$r, ,1lu d: ul{,.llq 7lqJu;tfs

" Mereka memperoleh rampas an dan tawanan

Sedanglran kami membawa raja-raja dalam kcadaan terbelenggu."t2at

Bagi yang menjadikan bentuk tunggalnya adalah 3t! maka

benhrk jamaknya adalah 1i1", U,rt- \tibt. Jika kata ini diartikan

pemberian, maka kata yang digunakan adalah t(bt 'nrib(.

Sebagaimana syair Al A'sya berikut ini:

t:x,v';v!1r * ;:*?r,# {51, u;'^r$
"Aht bertandang kepadanya suatu hari, don ia pun memuliakon

majelisfu.

Dia memberiht pemandu saat tubuhht layu.'12a2

Namun, untuk makna pemberian ini terlodang juga digunakan

kata'b,sebagaimana syair Nabighah Adz-Dzibani berikut ini :

t;2u ;lta; i,>?a *p)# tf iuir r.ii

Syair ini ada dalan Ad-Diwon (66)- Maksud penyair dalam bait ini adalatr, bani
Bakr pulang membawa harta mmpasan, sedangkan mereka pulang membawa
raja-rajayang diikat dengan besi di ailara para taw:man.
Bait ini ada dalam Ad-Diwan (hal- 44), di sana Haudzab memuji Ali Al Hanafi
dan mencela Harits bin Wa'ilah bin Mujalid Ar-Raqasyi.

1242



Swu[IDraahiim

" Sanj ungan ini, koudengar p e nuturny a.

Maka tiadalah oht menglwnrkan pujian karena pemberian."t213

Pendapat yang kami pegang tentang makna firman Allall

,#ii ,t q:F "Diikat bersama-sama dengan belenggu," sejalan

dengan pendapat para ahli takwil, sebagaimana dijelaskan dalam

riwayat-riwayat berikut ini :

21041. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Ali, dari Ibnu

Abbas, tentang firman Allah, )s.rrii A u-i:i "Diikat

bersama-sama dengan belenggu," ia berkata, "Maksudnya

dengan tali-tali yang kokoh."l2e

21042. Muhammad bin Isa Ad-Damagbani menceritakan kepada

kami, ia berkata: Ibnu Mubarak menceritakan k€pada kami

dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhalq ia berkata, "Kata )sitii
berarti rarr1"i.,l245

21043. Muhammad bin AMul A'[a menceritakan kepada karni, ia

berkata: Muhammad bin Tsr menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah, )1i'Ji rl.'q#
"Diil@t bersama-sama dengan belenggu," ia berkata

Bait ini terdapat d^lam Ad-Diwan (hal.37), di sana Nu'man memuji, b€rdalih
dari dalcwaan yang dilontarkao oleh Al Yasykari dan anak-anak Qurai', serta
mernbebaskan dirinya dari pe'ncernaran nama baik. Diwan ini juga terdapat

delarn Listt Al, Arab (entri: ri.r).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (7D25$ dan Ibnu Al Jauzi dalan Zad Al
Masir (4R77).
Lihat Ibnu Abu Hatim dalam taftirnya (712254) dari Sa'id bin Jubair.

121/

tus



TahlrAl/l.Tha}rrri

"Maksudnya adalah, mereka diikat dalam rantai dan

belenggu."l2a6

21044. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ali bin Hasyim bin
Btuaid menceritakan kepada karni, ia berkata: Aku
mendengar A'masy berkata, "Kata li,blt berarti
belenggu."l2aT

21045. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zatd
berkomentar, tentang firman Allah, )\4.ji A,*:i "Diikot
bersama-sama dengan belenggu, " ia berkata, o'Tangan, kaki,
dan leher mereka diikat di dalam belenggu-belenggu.,,r248

Adapun firman-Nya, g55 d &6-, "pakaian mereka
adalah dari pelanghin (ter)," maksudnya adalah baju yang mereka
pakai. Bentuk tunggalnya adalah Jt-*, sebagaimana syair Imra,ul

Qais berikut ini:

it'-'*i;.ti1 ,#r'A
"Perempuan manjayang membuat lupa bajuht ketil@ berdiri.,,t2ae

21046. Yunus menceritakan kepada karri, ia berkata: Ibnu Wahb
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zafi,
berkomentar, tentang firman Allah, pff ,Z ,i1.fr

rw Abdwrazzaq dalam tafsirnya QDa\ dan Ibnu Al Jauzi daran Zad Al Masir
(4t377).
Lihat Ibnu Al Jauzi dalam zad Al Masir (41377) dan Al Baghawi dalam
Ma' alim At-Taruil (3 l39l).
Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41377).
Bait ini terdapx dalan Ad-Diwan (hal. 140).

121?

l2ft
t219
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"Pakaian mereka adalah dari pelangkin (ter)," ia berkata,

"Kata &l-r artinya baju."l2so

Firman Auah, gbe "Dari pelangkin." Kata g$berurti
sesuafu yang digunakan untuk melumuri atau mengecat tubuh unta.

Kata ini memiliki tiga bacaan, yaitu ",ttp,lt:H,dan LriiJ.

Menurut sebuatr sumber, Isa bin Umar membac4 Ltlo-'u.
Bentuk ini terdapat dalam syair berikut ini:

vj:iu: ot*4t,J riiir d;t okl?
"Pohon Jaun seolah keringat bercucur dari laiit

yang dibatut dengan ter danpakaian dari bulu."t2st

Juga dalam syair berikut ini:

" Lat ); Jt'e)t yr,l'; ...ti)tt t\1urpllV

"Seolah-olah pelangkin letilu menutupi tubuhnya.

Angin membowanya kc tempat hembusannya."t2sz

Pendapat yang kami sampaikan dalam hal ini sejalan dengan

para atrli tal$il yang membacarlya demikian. Sebagaimana dijelaskan

dalam riwayat-riwayat berikut ini :

Lihat Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Uyun (31145),Ibnu Al Jauzi dalam
Zad Al Masir (41377) dari Abu Utaidab" dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-
Taruil Ql39l).
Bait ini terdapat Mlam Ad-Diwan (hd. 68) dan Lisan Al 'Arab (entri: g). Bait

ini disebutkan oleh Al Qurttrubi duflamAl Joni' li Ahtam Al Qu'ut (9/385).

Bait ini ada dalam Diwan AbnNajm Al Hadzali (hal. 2t0).

t?5t
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21047. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami dari

Sa'id, dari Qatadah, dari Al Hasan, tentang firman Allah, 0,
gV "Dari pelongkin," bahwa maksudnya adalah

t hadhlhadh untuk mengecat l rta. 1253

21048. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tstu menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Hasan, tentang firman Allah, yb e "Dari
pelangHn," ia berkata" "Maksudnya adalatr pelangkin

LlIrta."1254

Ulama lain berpendapat bahwa maksudnya adalatr timah.

Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

21049. AI Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepada kami dari Ibnu Jtraij, dari Mujahid, ia

berkata, "Kata /$Ao^rt timah."

Ibnu Juraij berkata: Ibnu Abbas mengatakan batrwa kata gt$t
berarti timah.1255

21050. Al Qasim menceritakan kepada kalni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Suffan

menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadatr,

Al Mawardi dalam An-Nulrat wa Al 'Uyun Qll45) dan Ibnu Al Jauzi dalam
Zad Al Masir (41377).
Kata lhailrlrtadh berarti sejenis pelangkin yang digunakan untuk mengecat
unta. Lihat.lisonAl 'Arab (enti: ;*).
Ab&xraza dalam tafsirnya QD50), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
(7D254), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Uyun (31145), dan Ibnu Al Jauzi
dzlan Zad Al Masir (41377).

Al Mawardi dalm An-Nukat wa Al 'Uyun Qll45) dan Ibnu Al Jauzi dalam
ZadAI Masir (41377).
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tentang firman Allah, y$e "Dari pelangHn," ia berkat4
"Maknanya adalah 6*u5.r: 1256

Bacaan ini, yaitu 9#, ^"*parkan 
bacaan semua ahli qira'at

di berbagai negeri, dan kami juga memegang bacaan demikian
berdasarkan konsensus argumen para atrli qira'at.tzs1

Diriwayatkan dari seorang ulama pendahulu, ia membacanya

9T f b, kata tsT berkedudukan sebagai sifat, dengan mengarahkan

kata .rhi kepada arti timah, dan kata Of kepada arti yang sangat

panas.'258

Di antara ulama yang membaca kata ini demikian adalah

Ikrimah (maula Ibnu Abbas).

21051. Ahmad bin Yusuf menceritakan hal tersebut kepada kami, ia
berkata: Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata:

Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Hushain
' mengabarkan kepada kami darinya.l25e

tzfi
t25?

AMurrazzaq dalam ta&irnya 8D44),
Isa bin Umar membacanya ftli.
Ibnu Abbas, apg Hurairah, Ilcimah, Sa'id bin Jubar, dan ya.qub,
membacanya )I -tl'U. Lihat kitab I I Jani' li Ahkan At ettr'an (9/385).
Umar bin Khatlithab, Ali bin Abu Thalib, dan Hasan, membacanya secara
berbeda.
Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Alqamah, Sinan bin Salamah, Ilcimah, Ib.nu Sirin,
Ibnu Jubair, Al Kdbi, Qatadalr, dan funr bin Utai4 membacanya gT jn'U.
Kata l.i b€rarti timdl sedangkan kata irf b€rarti yarg panasnya'mencapai
puncak.
Lihat Al Bahr Al Muhith karya Abu Halyan (6/458) dan Ibnu Athiyyatr dalam
Al Muhoro Al Wqjiz (3134t).
Lihzt Al Bahr Al Muhith karya Abu Ha1ryan (6l4SB),Ibnu Athiyyatr dalam Al
Muhors Al Wajiz (31348), dan Ib,nu Al Jauzi dalarn Zad Al Masir (4t345).
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Ulama yang memberikan penakwilan 
-seperti 

yang aku

sampaikan- berdasarkan qira'at ini menuturkan riwayat-riwayat

berikut ini:

21052. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'qub

menceritakan kepada kami dari Ja'far, dari Sa'id, tentang

firman Allah, { F b &rr; bahwa m.aksudnya adalah,

timah panasnya telatr sampai pada puncak."l260

21053. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Daud bin Muhran menceritakan kepada kami dari

Ya'qub, dari Ja'far, dari Sa'id bin Jubair, dengan redaksi

yang semisalnya.l26l

21054. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam menceritakan

kepada kami, ia berkata: Ya'qub Al Qummi menceritakan

kepada kami dari Ja'far, dari Sa'id, dengan redaksi yang

semisalnya.1262

21055. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdunatrman bin Abu

Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'qub Al
Qummi menceritakan kepada kami dari Ja'far, dari Sa'id bin
Jubair, ia membacanya,iri f u'i&.t;.""

21056. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Affan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ibid
Ibid
Ibid
Lihtt Al Bahr Al Muhith karya Abu Hayryan (61458) dan Ibnu Athlyah dalam
Al Muhoro Al Wajiz (31348).

l2@

t26l

t262

t263
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Mubarak bin Fadhalah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Aku mendengar AI Hasan berkata, "Orang Arab menyebut

sesuatu yang panasnya mencapai puncak dengan kalimat, ii
tb 7 r.rl 'Panasnya benda ini telah memuncak'. Neraka

Jahanam telah dinyalakan sejak ia diciptakan, sehingga

panasnya telah mencapai puncak."l2@

21057. Al Mutsanna menceritakan kepada kami. ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami. ia berkata: Abdurrahman bin

Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin
Abu Ja'far menceritakan kepada kami dari Rabi bin Anas,

tentang firman Allah, 91 f A ga\.fr".ia berkata. "Kata.1!,r

artinya timah. sedangkan kata ..rT artinya telah memuncak

panasnya. Sama seperti firman Allah, g( t"Air yang

mendidih yang memuncak panasnya." (Qs. Ar-Rahmaan

[55]:44)r265

21058. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami. ia

berkata: Affan menceritakan kepada kami, ia berkata: Tsabit

bin Yazid menceritakan kepada kami, Hilal bin Khabbab

menceritakan kepada kami dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas.

tentang ayat, r,rT F C &rr? ia berkata, "Kata jei berarti

timah, dan kata gi berarti yang telah tiba waktunya bagi

mereka untuk disiksa dengan timah tersebut."l266

21059. Al Mutsanna menceritakan kepada kami. ia berkata: Amr bin
Aun menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan

kepada kami dari Hushain. dari lkrimah, tentang firman

t265

t266

Lihat Al Qurthubi dalam Al Jami' li Ahkom Al Qur'an (9/385) dan Al Baghawi
dalam Ma'alim At-Tanzil (31391).
Ibid.
lbnu Abu Hatim dalam afsirnya(722i9.
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Allah, 9i tb 'U iu berkata, "Kata PT artinya yang telah

memtrncak ianasnya. " 
1267

21060. Al Mutsanna menceritakan kepada karni, ia berkata:

Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Ali, dari Ibnu

Abbas, tentang firman Allah, 9T i; b, ia berkata

"Maksudnya adalatr timah yang dilum"ri.*.:r 1 268

21061. Al Hasan bin Mutrammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdul Watrhab menceritakan kepada kami dari

Sa'id, dari Qatadah, tentang firman Allah, )i -pi g4, batrwa

maksudnya adalah timah sufur yang dilumerk;.r25e

21062. Mtrhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Qatadah, tentang firman Allah, 9i f ;r2'riii;V, ia.berkata,

"Artinya dari timah."l27o

21063. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam menceritakan

kepada kami, Abu Hafsh menceritakan kepada kami dari

Harun, dari Qatadatr, ia membacanya ,rrT f b. l^ berkata
*Dari timah yang telatr memuncak panasnya."l2Tl N4mun

dalam hal ini Hasan juga membacanya, )I F u.

Ibid
Ibid
Lihat Al Qrnthubi dalam Al Jani' li Ahtun Al Qtr'm (9/3t5) dan Ibnu Al
Jauzi dalam Zad Al Masir (41377).

Abdunazzaq dalam tafsirnya QD50) dan Ibnu Al Jauzi dalan Zad Al Masir
(4t377).
Lrhat Al Bahr Al Muhith karya Abu Hayyan (61458) dan Ibnu Athiyryah dalarn
Al Muharro Al Waiiz (3/348).

t267

r26t

l2gl)

tz10

tnt
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x'irman AIIah: 3lAiiii;i$i2 loan mulca merelu ditutup

oleh api neralca) Maksudnya, muka mereka ditutup oleh api neraka

dan dibakarnya. |;,K9, q6 'g ffi Gil- "Agar Allah memberi

pembalasan kepada tiap-tiap orang terhadap apa yang ia usahakan."

Allah berbuat demikian kepada mereka sebagai balasan atas dosa-dosa

yang mereka kerjakan di dunia, agar Allatr membalas setiap diri atas

kebaikan dan dosa yang dikerjakannya. Allah akan membalas orang

yang berbuat baik dengan kebaikan, dan orang yang berbuat buruk

dengan keburukan.

qtlil'o; ::fi itt " sesungguhnya Allah Maha cepat hisab-,r(:t

Nya." Allah mengetahui amal setiap orang, sehingga dalam

menghitung amal mereka Allah tidak membutuhkan usaha yang

payah. Dia Matra cepat hisab-Nya terhadap amal-amal mereka.

Pengetatruan-Nya meliputi amal-amal mereka, tidak ada sesuatu pun

yang luput dari-Nya, dan Dia akan membalas mereka atas semua

perbuatan mereka.

ooo

$f f {) :ulttSl; 6 W; 4,ti {,i,fi"$ r s
@#'v1

" (N Qur'an) ini adalah pmielasan yang sunpr.rrnr,abagi

rmorwsia, ilan supayo nrrl":eliu diberi puingotan durgannyo,
dan rup ay a ns el<a nenga.alwi b ahw as any a Dia adalah

Tuhrrrl Y orrg Marha Eso ilsl qdr onng. orong y aW furakal
mengorinbil Delaiarorr.o

(Qs. Ibraahiim U4lz 521
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TakruillirmanAllah:'it:;b1tg1;"rViAi""Ei'Ut:{
$\rt'tlj:5+3-i an g"iz"t rir oaob* penjetasan yans

sempurna bagi manasia, dan supaya mereka diberi peringatan

dengannya, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia

adalah Tuhan Yang Maha Esa dan agar orang-orang yang berakal

mengambil pelajaran)

Al Qur'an adalah penjelasan yang disampaikan bagi manusia.

Dengan AI Qur'an Allah menyampaikan argumen kepada merekq dan

telah menutup alasan bagi mereka dengan berbagai nasihat dan

pelaj aran yang telah diturunkan-Nya.

Maksud kalimat ., V$j "Dan supcrya mereka diberi

peringatan" adalah, agar mereka diberi peringatan akan hukuman-

hukuman Allah, dan diingatkan tentang balasan-balasan Allatr. Allatr

menurunkan Kitab ini kepadaNabi-Nya SAW.

Maksud kalimat, 3-S'i)?ttlW; "Dan supnya mereka

mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa," adalah,

agar mereka mengetahui dengan berbagai argumen yang dihadapkan

kepada mereka bahwa Dialatr Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada

banyak tuhan 
-sebagaimana 

dikatakan oleh orang-orang yang

menyekutukan Allah- dan tiada tuhan selain Allah yang bagi-Nya

apa-apa yang ada di langit serta di bumi, yang menundukkan bagi

mereka matahari dan bulan, siang dan malam, serta menurunkan air

dari langit, lalu dengan air itu Dia mengeluarkan buah-buatran sebagai

rezeki bagi mereka. Allah juga menundukkan bahtera kepada mereka

agar ia berjalan di permukaan lain dengan perintah-Nya, serta

menundukkan sungai-sungai bagt mereka.

#'Vi llj'j'ry "Dan agar orang-orang yang berakol

mengambil pelajaran. " Maksudnya, agar orang-orang yang beralel
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itu mengingat-ingat, sehingga memetik pelajaran dari argumen-

argumen yang dihadapkan Allah kepada mereka di dalam Al eur'an
ini, sehingga ia jera untuk menyekutukannya dengan tuhan selain,

Nya. Itu karena mereka adalatr orang-orang yang mampu memetik
pelajaran dan mempersepsikan, bukan orang-orang yang tidak
memiliki akal serta pemahaman, seperti binatang, atau lebih sesat

jalannya dari hal itu.

Pendapat yang kami pegang ini sejalan dengan pendapat para

ahli takwil.Dan, yang berpendapat demikian adalah sebagai berikut:

21064. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zatd
berkomentar, tentang firman Allah, *g$tl; "Ini adalah
penjelasan yang sempurna bagi manusia," ia berkata
"Maksudnya adalah Al Qtu'an."

Tentang firman Allah, .rrv;iril| "Dan supaya mereka diberi
peringatan dengannya," ia berkata, *Maksudnya dengan Al
eur'an." #rill;tj'! $'-5'il?6 W;,, Dan suprya
mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan yang

Maha Eso dan agar orcmg-orang yang berakal mengambil
pelaiaran. "1272

Sampai di sini akhir penafsiran suah lbraahiim, kemudian
disusul dengan penafsiran surah Al Hijr.

ra lbnu Abu Hatim dalam tafsirrya Om1qdm Al Mawrdi &lan A*Ntka wa
Al 'Llt'tor(3ll4fl.
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SURAH AL }I[IR

;lu';jii'i '-t'
Ya Tuhan berikanlah kemudahan

#*cir j:4U);.rruir
"Nit laornrRaa, (Swah) ini adalah (sebagim dari) ctyat

ayat NKitab (ymg sqnfuma), yaifi.r (ayat-ayat)

N Qtn'an yorrg flrrlnl$eri purielasan."

(Q.. Al Hijr [15]: 1)

rakwil liman Allah: @# r6;i:4,u!,*7t
(Alif Loam Rao. [SurahJ ini adaloh [sebagian dariJ ayat-ayat Al
Kitab lyang sempurnaJ, yaitu layat-ayatJ Al Qur'an yang memberi

penjelasan)

Mengenai firman Allah, it Penjelasannya telatr disampaikan

sebelumnya.

Firman Allah, ++Yi 3i)'. Ab " (Surah) ini adalah (sebagian

dari) ayat-ayat Al Kitab (yang sempurna)," maksudnya adalatr ayat-
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ayat yang ada dalam kitab-kitab suci sebelum Al Qur'an (seperti

Taurat dan Injil).

Firman Allah: g6b "Dan [ryat-ayatJ Al Q,ur'an,"
maksudnya adalah ayat-ayatdi dalam Al Qur'an.

Firman Allah: S "Yorg memberi penielasan," malsudnya
adalah menjelaskan petunjuknya bagi orang yang merenungkannya.

Makna ini sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat
berikut ini:

21065. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman
Allah, *j rth "Yaitu (ayot-ayat) Al Qur'an yang memberi

penjelasan, " ia berkata, uDemi Allah, telatr jelas petunjuk,

bimbingan, dan kebaikanny u;;127 
3

21066. - Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan
menceritakan kepada kami dari Mujahid, tentang firrran
Allah, jt, ia berkata, "Ini merupakan pembtrkaan kalam-
Nya."

Tentang firman Allah, ,r{c,_-i\ ii:1 
"lE 

"fni adalah
(sebagian dari) ayat-cyat Al Kitab, " ia berkata, "Maksudnya

adalah Taurat dan Injil."l27a

21067. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam menceritakan

Lihat At Baghawi dalam Ma'alim At-Tozil (31392).
Ibnu Al Jauzi dalam ZadAl Masb (414) Mnlbnu Athiyyah dalamAt Muhorr
Al wajiz(31102).

tm
tn1
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kepada kami dari Amr, dari Sa'id, dari Qatadah, tentang

firman Allah, ,i ift L$:. i,i,t-71 "Alif Laam Raa. (Surah)

ini adalah (sebagian darl oyat-ayat Al Kitab (yang

sempurna), " ia berkat4 "Maksudnya adalah kitab-kitab yang

ada sebelum Al Qur'an."l27s

0@a

i*)it;,4\;;Lt_oi";-(:j,
"Orang.orang yangkafir itu seringl<ali (nanti di aldirat)
monginginlon, kiranya mselra dalwlu (di durfia) mmjadi

of dng'oft mgrrntslitn.u

(Qs. Al Hijr [15]: 2)

Taliwil firman Allah: @ "-.* 
l3gl,Vic'uji'3i-(3

(Orang-orang yang kalb itu sertnghali [nanti di ahhiratJ

menginginkan, kiranya mereha dahulu [di dunial menjadi orang-

orang muslim)

Para ulama qira'at berbeda pendapat dalam membaca kata
(!!2. U^yoritas ulama qira'at Madinah dan sebagian ulama qira'at
Kufah membacanya q) Guruf ba' trdak dibaca tasydid). Adaprm

mayoritas ulama qira'at Kufah dan Bashratr membacanya dengan

tasydid.r276

tns Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (4t4).
r'6 NaIi dan Ashim mernbacanya rlfi, sementara yang lain membacanya r13. Lihat

At-Taisir /i Al Qira'at As-Sab'i (hal. ll0) dan Al Bab Al Muhith karya Abu
Ha1ryan (61465).
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Menurut kami, kedua qira'ol tersebut merupakan qira'ul yang

masyhur dan bahasa yang dikenal luas, serta dengan arti yang sama.

Para lmam qira'at membaca keduanya. Jadi. siapa yang membaca

dengan salah satunya. maka ia benar.

Ulama bahasa berbeda pendapat mengenai makna partikel L

sesudah partikel vi.
Sebagian ahli nahwu Bashrah berkata. "Partikel L dimasukkan

ke dalam partikel L] untuk mengungkapkan perbuatan (kata kerja)

sesudahnya. Jika Anda mau, Anda bisa menjadikan partikel le sebagai
'o. t.. . t

pengganti kata r*r3. sehingga seolah-olah Anda berkata, t't;- .;? q)
yang secara harfiah berarti sesuatu yang banyak dicintai. Maksudnya

adalah kesenangan terbesar orang-orang kafir.

Pendapat ini ditentang oleh sebagian ahli nahwu Kufah.

Mereka mengatakan bahwa mashdar (kata jadian) tidak membutuhkan

'aid (Y,ata ganti yang harus ada untuk menjelaskan isim maushul), dan

objeknya adalah i "seandainya". Apabila 6 (dia, kata ganti orang

ketiga) pada j dihilangkan, maka kata j tidak berkedudukan sebagai

objek, melainkan kata yang diposisikan sebagai objek, dan tidak

sepatutnya ma.shdar diartikan dengan kata ru3 "sesuatu", kemudian

kata ru3 ini ditakwili dengan arri'5i "keinginan", lalu diletakkan kata

ganti 'aid yang kembali kepadanya.

Sementara itu, Al Kisa'i dan Al Farra berpendapat bahwa

orang Arab nyaris tidak pernah menggunakan kata v] untuk sesuatu

pada masa depan, melainkan untuk perbuatan pada masa lalu. Sepeni

kalimat ':ltif 4ile rlj y*g berarti, seringkali saudaramu datang

kepadaku. Keduanya menambah, bahwa di dalam Al Qur'an ini kata

.7] digunakan untuk sesuatu pada masa depan, i'i- t;t.Hal ini boleh

karena segala janji dan ancaman yang ada di dalam Al Qur'an itu
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benar, maka seolatr-olah di depan matq sehingga pembicalaan tentang

sesurtu yang belum terjadi itu diungkapkan dengan bentuk lampau.

Sama seperri dalam firman Allatr, b tli6t OtOrr)L-ca;ir
4; "Dan (alangtrah ngerinya), jika sekiranya kamu melihat l@tika

orqng-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan

Tuhannya." (Qs. As-Sajdah 132): 12) Juga dalam firman-Nyqi$;5;
65 t$V; "Oon (alangkah hebatnya) jila tcamu melihat t@tika

mereka (orang-orang lufir) terperanjat ketakutan (pada Hari

Kiamat); maka mereka tidak dapat melepaskan diri." (Qs. Saba' [34]:

sl)

Seolatr-olatr peristiwa mereka terperanjat itu telah terjadi,

padatral pembuktiannya masih dinantikan. Hal itu karena tidak ada

yang bisa mendustakan kejadian tersebut, dan yang mengucapkan ini

tidak dibantah perintatr dan larangannya. Maksud ayat ini adalah,

sungguh besar penyesalanmu di akhirat nanti. Dan, Allah berkata

demikian karena Dia tahu bahwa ia akan menyesal, dan janji-Nya itu

lebih benar daripada ucapan makhluk.l277

Terkadang kata w) digunakan untuk sesuatu yang terus-

menerus (tetap), meskipun secara latazln menunjukkan kejadian

sekarang, seperti kalimat 'dil 'i '*'i \l ,ylt 'r*'iijt yurs berarti,

laki-laki ittr mati namun tidak didapatkan kafan untuknya.

Sebagaimana syair Abu Daud berikut ini:

)w',i#. qc't e,fit Jrt;it c:,

"Barangkali hmpulan htda yang j umlahnya tidak terhitung

'm Lihatlbnu Athiyyah dalam Al Muhoro Al Wqiz Q1349, 350).
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Dan aromayang menyengat di antara mereka adalah dari anak kuda

iuga'"tzts

Jadi, takwil ayat ini adalah, soingkali orang-orang yang kufur
kepada Allah dan mengingkari keesaan-Nya itu ingin seandainya

dahulu mereka di druria menjadi orang-orang Islam. Sebagaimana

dijelaskan dalanr riwayat-riwayat berikut ini:

21068. Ali bin Sa'd bin Masruq Al Kindi menceritakao kepadakami,

ia berkata: Khalid bin Nafi' menceritakan kepada lcarni dari

Sa'id bin Abu Burdah, dari Abu Mus4 ia berkata: Kami
mendengar batrwa jika Kiamat telatr tiba dan para penghuni

neraka telah berkumpul di nerak4 sedangkan di antara

mereka ada para atrli kiblat (muslim) yang dikehendaki AllalL
maka orang-oftrng kafir itu berkata kepada penghmi neraka

dari golongan ahli kibat, 'Tidaklah katian oraog-orang

Islam?" Mereka manjawab, "Benar." Orang-oraog kafir
tertanya" *Apakatr keislaman kalian tidak memberi manfaat

bagi kalian sehingga kalian masuk neraka bersama kami?'
Mereka menjawab, "Karli punya banyak dosa, sehingga kami

diberi balasan atas dosa-dosa itu."

Allah mendengar perkataan mereka tersebut" sehingga Allatt
memerintatrlcan setiap ahli kiblat yang ada di neraka rmtuk

dikeluarkan. Lalu para penghuni neraha dari golongan kafir
berkata, "Andai saja kami orang-orang Islam?" Kemudian

Rasulullatr SAW membaca fimran Allah, J.$: * 7t
@ +---r.= tlg j,tiLLrSi"i_6 

@F #*thv41
"Alif,, laam, raa. (Swah) ini adolah (sebagian doi) ayat-ryat

ttn Lrhat Lisot Al'Arab(cntri:,1iI).
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Al Krtab fuang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Qur'an yang

memberi penjelasan. Orang-orang yang kafir itu seringkali

(nanti di akhirat) menginginkan, kiranya mereka dahulu (di

dunia) nenjadi orang-orong muslim. " (Qs. Al Hijr [15]: 1-

2lzte

21069. Al Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Amr bin Al Haitsam Abu Qathn Al Qath'i, Rauh bin

Ubadah Al Qaisi, dan Affan bin Muslim menceritakan

kepada kami 
-redaksi 

hadits milik Abu Qathn-, mereka

berkata: Al Qasim bin Fadhl bin Abdullah bin Abu Jarwatr

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abbas dan Anas

bin Matik menakwili ayat, $ilj,g iv"4i-$t'|";-6,
"Orang-orang yang kafir itu seringkali (nanti di akhirat)

menginginkan, kiranya mereka dahulu (di dunia) menjadi

orang-orang muslim." Keduanya berkata, "Itu adalatr hati

ketika Allah mengurnpulkan orang-orang yang berdosa dari

golongan muslim dan musyrik di neraka."

Affan berkata, "Ketika orang-orang yang berdosa dari

golongan muslim dan musyrik ditahan di neraka, orang-orang

musyrik itu berkata, 'Apa yang kalian sembah itu tidak dapat

melindungi kalian dari siksa." Abu Qathn menambahkan,

"Kami dan kalian dikumpulkan."

Abu Qathn dan Affan berkata, "Jadi, Allah murka kepada

orang-orang musyrik itu lantaran keutamaan rahmat-Nya."

r27e I{R. Al Hakim dalam Al Mustadrak (2D42). Menurutnya" hadits ini shahih
sanad-nya, namun Al Bukhari dan Muslim tidak mencantumkannya.
Adz-Dzababi juga berkomentar bahwa hadits ini shahih.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (712255) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-
Tarail (3/392).
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Rauh bin Ubadah tidak berkata demikian, dan mereka semua

berkata, "Kemudian Allah mengeluarkan mereka. Itulatr saat

Allah berfirman, t44i\( i$L+i$ft;q, ,orang-

orang yang l@/ir itu seringkali (nanti di akhirat)
menginginkan, kiranya mereka dahulu (di dunia) menjadi
orang-orang muslim,. " l28o

21070- Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Affan
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Awanatr
menceritakan kepada kami, Atha bin Sa'ib menceritakan
kepada kami dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, tentang firman
Allah, Ali V,g j Vil t_iiIi*r,, orang-orqns yans
lrafir itu seringkali (nanti di aWtirat) menginginkan, kiranya
mereka dahulu (di dunia) menjadi orang-orang muslim,,' ia
berkata "Allah memasukkan ke dalam surga dan memberi
rahmat, hingga pada akhimya Allah berfirman, 'Siapa yang

beragama Islam maka silakan masuk surga'. Itulatl maksud
firman At lah, i#3 ll}j \;;4 |-ii+,i- Clr, o, a, g- o r an s
yang ko/ir itu seringkali (nanti di alihirat) menginginkan,

kiranya mereko dahulu (di dunia) menjadi orang-orang
muslim'."1281

21071. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata:
Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Ali, dari Ibnu
Abbas, tentang firman Allah, lj( j, V:^'- 'u_li'";a (:!,
i4# "Orong-orang yang kafir itu seringkali (nanti di

Ibnu Al Janzi dalam zad Al Masir (41381) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya
(8D42,243).
Ib,nu Al Jauzi dalam zad Al Masir (4/381) dan Ibnu Athiyyah dalam lI
Muhqro Al Wajiz (31350).

t?fi

t2u
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akhirat) menginginkan, kiranya mereka dahulu (di dunia)

menjadi orang-orang muslim." Maksudnya adalatr Hari

Kiamat, yang orang-orang kafir berharap seandainya mereka

orang-orang yang bertauhid. I 282

21072. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Su&an

menceritakan kepada kami dari Salamah bin Kuhail, dari Abu

Za'ra', dari Abdullah, tentang firman Allah, tJi";(:jt
i$ilj'( j,ViL "Orang-orang yang kafir itu seringkali

(nanti di aWirat) menginginkan, kiranya merelca dahulu (di

dunia) menjadi orang-orang muslim, " ia berkata, "Ayat ini
berbicara tentang para penghuni neraka Jahanam ketika

melihat orang-orang muslim keluar dari neraka."l283

21073. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muslim

bin Ibraahiim menceritakan kepada kami, ia berkata: Qasim
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Farwah Al
Abdi menceritakan kepada kami, batrwa Ibnu Abbas dan

Anas bin Malik menakwilk an ayat,lj'g iVili$i|;G,
t$3 "Orang-orang yang kafir itu seringlcali (nanti di

aHtirat) menginginkan, kiranya mereka dahulu (di dunia)

menjadi orang-orong muslim." Keduanya menakwilinya:

Terjadi pada hari ketika Allah menahan orang-orang yang

berdosa dari kalangan muslim bersama kalangan musyrik di

dalam neraka. Lalu orang-orang musyrik itu berkata, "Apa
yang kalian sembah di dunia itu tidak melindtmgi kalian dari

siksa neraka." Karena itu, Allah murka dengan keutarnaan

t2t;t

l2t3
Ibid.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsinrya(72255).

-
tu



SurchAI Hiir

rabmat-Nya, sehingga Allah mengeluaxkan orang-orang

muslim itu dari neraka. Itulah saat terjadinya firman Allah,

ArLi 13( j Vb'u_ri'";- C?r " or ang-or ang yang trafir

itu seringlmli (nanti di aWira) menginginkan, kiranya
mereka dahulu (di dunia) menjadi orang-orang muslim."r2&4

21074. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Atha bin Sa'ib, dari Mujatrid,
dari Ibnu Abbas, ia berkat4 "Allah terus-menerus

memasukkan orang-orang muslim ke dalam surga, memberi

ratrmat dan syafaat hingga Allah berfirman, 'Siapa yang

masuk muslim, hendaknya masuk surga'. Itulah firman
Allah, t$i l3( i l;r'L tjit';- qr,orang-orans yans
lraJir itu seringkali (nanti di akltirat) menginginka4 hiranya

mereka dahulu (di dunia) menjadi orang-orang muslim'."r285

21075. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ibnu Aliyyah menceritakan kepada kami dari Hisyam Ad-
Dustuwa'i, ia berkata: Harrrmad menceritakan kepada kami,

ia berkata: Aku bertanya tepada Ibrahim tentang ayat, l:j,
i+)/ Vg i \;i,L rJi"i "orang-orang yang trafir itu

seringkali (nanti di aWtira) menginginkan, kiranya mereka

dahulu (di dunia) menjadi orang-orang muslim," ia

menjawab, "Orang-orang musyrik berkata kepada orang-

orang muslim yang mastrk nerakao 'Apakatr yang kalian

sembatr itu tidak bisa melindungi kalian dari siksa neraka?'

Allatr pun maratr karena mereka, maka Dia berfirman kepada

Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41381) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya
(8D42,243).
Mujahid dalam tafsirnya @al. 415), Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (4/381),
dan Ibnu Athi),yah dalam Al Muhorr Al Wqiiz (3/350).

l2u
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para malaikat dan nabi, 'Berilah mereka syafaat!' Mereka lalu

memhri syafaat, sehingga orang-orang muslim itu keluar

dari neraka. Iblis prm menampalc-nampal*an diri berharap

bisa keluar bersama meneka Pada saat itulah orang-orang

kafir berharap seandainya mereka dalulu adalatr orang

muslim.'t2t6

21076. Al Mutsanna menceritalcan ke,pada kami, ia berkata: Al Haiiaj

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad

menceritakan kepada kami dari Ibrahim, tentang firman

Allatr, irrL| Vg j, Vte rji"i-Gr " orang-orang yang

lra/ir itu seringkali (nanti di akhira) menginginkan, kirarrya

mereka dahulu (di dunia) menjadi orang-orang muslim," ia

berkata, "Orang-orang musyrik yang ada di dalam neraka

berkata kepada orang-orang mr.rslim, 'Kalimat la ilaha ilallah
tidak bisa melindungi kalian dari siksa neraka?' Allatr pun

murka untuk merekq mal<a Dia berfirman, 'Siapa yang

muslim maka hendaknya keluar dari neraka!' Pada waktu

itulah,'treli l3g i V|b tji"i-' orang-orang yang kafir
itu seringkali (noti di ahhirat) menginginkan, Hratrya

mereka dahutu (di funia) menjadi orang-orang muslim'."r2t7

21077. AI Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMurazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepada kami dari Harnmad, dari Ibrahim,

tentang firman Allah, 43 $( i Vi4 i1$i 
+'; q

"Orang-orang yang kofir in seringkali Qunti di akhirat)

menginginlwn, kirarya mereka dahulu (di dunio) menjadi

Ibnu Al Jarzi dalam Zad Al Masb (4Rt0, 3tl).
Ibid"

tu
tt?



Szrch Al Hiir

orang-orang muslim," ia berkata, "Paxa penghuni neraka

berkata, "Kami adalatr orang-orang yang berbuat syirik dan

kufur, lalu mengapa ibadah orang-orang yang bertobat itu

tidak bisa melindungi mereka dari siksa neraka?" Allah pun

mengeluarkan orang-orang mukmin yang ada di dalam

neraka. Pada saat itulah, 4i tj'( i Vtl tji'ri-
"Orang-orang yang lafir itu seringl<ali (nanti di alhirat)
menginginlcan, kirarqru mereka dahulu (di dunia) menjadi

or ang- or ang mus I im. "1288

21078. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdttnaz,z.aq menceritakan kepada kami, Ats-Tsauri

menceritakan kepada kami dari Hammad, dari Ibratrim, dari

Khashiq dari Mujahid, ia berkata, "Para penghuni neraka

berkata kepada orang-orang yang bertauhid, 'Apakah iman

kalian tidak bisa melindungi kalian dari neraka?' Ketika

mereka berkata demikian, Allah berfirman, 'Keluarkanlatr

omng yang di hatinya ada iman, meskipun seberat dzarraht'

Pada saat itulah, $illg i'ViAt-.fii"';(:j, 'orong-
orang yang lrafr, itu seringkali (nanti di al&irot)
menginginlcan, kiranya merekn dahulu (di dunia) menjadi

or ang- or ang mus I im'. "12t9

21079. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muslim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam menceritakan

kepada kami dari Hammad, ia berkata: Aku pernah bertanya

kepada Ibrahim tentang firman AllalL iviAi$iIig,
i*)i$( "Orong-or(mg yong kafir itu seringkali (runti di

r2tt AMurrazzaq dalam tafsirnya QDSl)dan Ibnu Katsir dalam tafsimya $n4D.r2re Abdrnrazzaq dalam tafsirnya (2t251) dan Ibnu AI Jauzi dalam Zad Al Masir
(4/381).
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akhirat) menginginlun, kiranya mereka dahulu (di dunia)

menjadi orang-orang muslim. " Ia menjawab. "Orang-orang

kafir mencela ahli tauhid, 'Apakah kalimat la ilaho ilallah

tidak bisa melindungi kalian dari neraka?' Allah pun murka

untuk mereka. maka Dia memerintahkan para nabi dan

malaikat untuk memberi syafaat. Oleh karena itu. keluarlatr

ahli tauhid dari neraka, hingga iblis menampak-nampakkan

diri berharap bisa keluar. Itulah maksud firman n"n,'Sr-(3,
iy\i l;'( i '6;1 i-$i 'ororg-orans yans kafir itu

seringkali (nanti di ukhirat) menginginkun, kironya mereka

dahulu (cli dunia) meniadi orang-orong muslim'."t2e0

21080. Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdussalam

menceritakan kepada kami dari Khashif, dari Mujahid, ia

berkata, "Ayat ini berbicara tentang para penghuni Jahanam

ketika melihat orang-orang mukmin keluar dari neraka. 1!
iyV. l;'g i VjL ';tji 'ororg-orans yans kafir itu

seringkali (nanli di ukhirat) menginginkan, kiranyo mereka

dahulu (di dunia) menjadi orang-orang muslim'."t2el

21081. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj

bin Minhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad

menceritakan kepada kami dari Atha bin Sa'ib, dari Mujahid,

ia berkata, "Ketika Allah selesai membuat keputusan di

antara makhluk-Nya, Allatr berfirman, 'Siapa yang muslim,

maka silakan masuk surga!' Pada saat itulah, i-$i'";g.t

Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Mosir (4l3El) dan As-Suyuthi dalam A&Durr Al
Mantsur (5/65).
lbnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (4l3tl) dan lbnu Katsir dalam tafsirnya
(t2s2).

t29o

t29t
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i$Sl;,( j,ViL 'Orang-orang yang kafrr itu seringkali

(nanti di akhirat) menginginkan, Hranya merelca dahulu (di

dunia) menjadi orang-orang muslim'." 1292

21082. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isra'il
menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepada

kami, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia
berkata: Waraqa menceritakan kepada kami, Al Hasan

menceritakan kepada kami, ia berkata: Syababah

menceritakan kepada kalni, ia berkata: Waraqa menceritakan

kepada kami, Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syibl menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu

Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, tji 
"'; 

G,
t$illg ivb "Orang-orang yang kafir itu seringkali

(nanti di akhirat) menginginlan, kironya mereka dahulu (di

dunia) menjadi orang-orang muslim, " ia berkata, "Itu terjadi

pada Hari Kiamat."l2e3

21083. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasan

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid,

dengan redaksi yang semis alnya.r2ea

21084. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdul Wahhab bin Atha menceritakan kepada kami

dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, tentang firman /.Jilah, (3)

Ibid
Mujahid dalam tafsirnya (hal. 415) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir
(4/381).
Ibid.

wn
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t4r\i 13( i Vb r-ii";'- "orang-orans yans kafir itu

seringkali (nanti di aWrirat) menginginkan, Hranya merelm

dahulu (di dunia) menjadi orang-orong muslim, " ia berkata,
*Ada dua makna tentang ayat ini. Para ulama berpendapat

batrwa jika orang kafir mati, maka ia menginginkan

seandainya dia datrulu seorang muslim. Ulama lain

berpendapat bahwa Allah mengadzab para ahli tauhid di

neraka lantaran dosa-dosa mereka. Orang-orang musyrik

mengenali mereka dan berkata 'Apakah ibadah kalian

terhadap Tutran kalian tidak bisa melindungi kalian dari siksa

neraka, dan menceburkan kalian ke dalam neraka?'Allah pun

murka membela mereka dan mengeluarkan mereka. Itulah

maksud firman Atlah, i$3 t3( i, ViL t$i'"'; qt
'Orang-orang yang kafir itu seringlwli (nanti di akltirat)

menginginkan, kiranya merelu dahulu (di dunia) meniadi

or ang-orang mltslim'. " 1295

21085. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepada kami dari Abu Ja'far, dari Rabi, dari

Abu Atiyah, tentang firman Allab t( jVLli$i'S;-9,
43 "Orang-orang yang kafir itu seringlali (nanti di

akhirat) menginginkan, hiranya mereka dohulu (di dunia)

menjadi orang-orang muslim," ia berkat4 "Ayat ini tunut

berkenaan dengan orang-orang muslim yang dikeluarkan dari

neroka."l296

21086. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

Al Qnrthubi dalam Al Jami' li Al*on Al Qw'an Qll0),Ibnu Katsir dalam
ta&imya (En42), dan Al Bagbawi tleJ,enr Ma'alim At-Taruil (3R92).
Ibnu Katsir dalam tafsirny a (tDa2).

129!t
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dari Qatadatr, tentang firman Allah, t3(Svbtnior;_$
t$3 "Orang-orang yang kafir itu seringkali (nanti di

affiirat) menginginlcan, kiranya mereka dahulu (di dunia)
menjadi orang-orang muslim," ia berkata, ..Itu terjadi pada

Hari Kiamat. Mereka menginginkan kiranya dahulu di dunia
menjadi orang muslim."le

21087. Muhammad bin AMul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari
Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah, i$i'"; S,
i+)-Allg ilii,l "Orang-orang yang tmlir itu seringkali

(nanti di al*irat) menginginka4 kiranya mereka dahutu (di
dunia) menjadi orang-orang muslim. "r2e8

21088. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir
menceritakan kepada kami dari Atha, dari Mujahid, dari Ibnu
Abbas, ia berkata, "Allah terus-menerus memasukkan orang-
orang muslim ke surga dan memberi syafaat kepada merek4
hingga Allah berfirman, ,Siapa yang orang muslim maka
silakan masuk surga!'Itulah saat Allatr berfirman, i$t|; .3,

iDSVg iVi,l 'Orang-omng yang kaJir itu seringkati
(nanti di aL:hirat) menginginkan, kiranya mereka dahutu (di
dunia) menjadi orang-orang muslim,." tze

ooo

Lihat Mujalrid dalam tafsinrya (hal. 415) dan Ibnu AI Jauzi dalam Zad Al
Masir (41381).
Abdurrazzaq dalam tafsirnya Q|ZS l).
Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (4RSl).

ttn

l?,n
txx)
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'b1:2 3*T*i'#jtj;3'rl u- Jlt
"Biarl<frrrlah merelra (di funia ini) mal<ilrl dmtbqsendrJg.
sen(mg dm dilalail<art oleh dng(m.(mgdrl (lcosong), mala

l@lak mqel,a al,en mengetahai (akibat pubuatan muela)."
(Qs. Al Hijr [15]: 3)

Takruitfi rmanAllah:3;:r"'Siil'frlfjtig:'y,:taL'U-;iii
@ i* (Biarhanlah mereka [di dunia iniJ makan dan bersenang-
senang dan dilalaihan oleh angan-angan [kosongJ, maha kelah
mereka akan mengetahui [akibat perbuatan merekaJ)

Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai
Mutnmmad, biarkan orang-orang musyrik itu makan apa yang mereka

makan di dunia ini, serta menikmati kesenangan dan syahwat hingga
batas waktu yang telatr ditetapkan bagi mereka. Biarkan angan-angan

kosong melalaikan mereka dari berbuat sesuatu yang seharusnya,

yaitu menaati Allah dan mencari bekal untuk akhirat dengan hal-hal
yang mendekatkan mereka kepada Tuhan mereka."

'bj16- r3;.3 "Malca kclak mereka akan mengetahui." Besok,
yaitu ketika mereka tiba di akhirat dalam keadaan binasa lantaran

l<ufur dan syiriknya mereka kepada Allah, ketika mereka merasalcan

adzab Allah. Mereka benar-benar menyesali pelampiasan nafsu dan

syahwat mereka di dunia.

CCC
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?jx?gLl|$y;;ntKxu;
oDmr Karni tiadfl menrthosaksn sesuafii negui W,

melainlran ddfl baginya l<etenam masd y drrg telah
ditetaplran."

(Qs. Al ffir [15]: 4)

Takwit rirman Alrah: @ flZfrK.LrSy-rrj *63fry5
@an Kami tiada membinasakan sesuatu negeri pun, merainkan ada
baginya ketentuan masa yang telah ditetapkan)

Maksud firman Allah, Klfr Yj ,,Dan Kami tiada
membinasakan" waltai Muhammad, 6,. ,,Sesuatu,, penduduk -*;3

"Negeripun": Penduduk negeri yang telatr Allah binasakan pada masa
Ialu.

?$r 4gl4i$y "Mdoirkan ada baginya tcetentuan masa
yang telah ditetapkan" Dia mengatakan: Kecuali ada padanya batas

waktu yang telatr ditetapkan, dan Kami tidak akan membinasakan
mereka hingga batas waktu tersebut. Allah juga berfirman kepada
Nabi Muhammad SAW, "Begitu juga penduduk negeri tempat kamu
tinggal, yaitu Makkah, Kami tidak membinasakan penduduknya yang

musyrik kecuali setelatr mereka sampai pada batas waktu mereka,
karena di antara ketetapan-Ku adalatr, tidak membinasakan penduduk

suatu negeri kecuali setelah ketetapan mereka telatr sampai pada

waktunya."

ooa
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@t'*;tu5\*)!JJt#v
"Tidsk adn zuaht wnat fi,m yang dapat rnendalaiui

ajalnyo, dnrJ tidak (p"la) dapat rnengun&inl<mr(rrya)."

(Qs. Al Hijr [15]: 5)

rakwil firman Alrah: @s*;*-Y3\):lrajt#Y
(Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan

tidah [pulal dapat mengundurhan[nya)

Allah Ta'ala berfirman: Kebinasaan suatu umat tidak datang

lebih cepat sebelum batas waktu yang telah ditetapkan Allatr, dan

tidak datang lebih lambat dari batas waktu yang telatr ditetapkan-Nya.

Sebagaimana dij elaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

21089. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurr"azzaq

menceritakan kepada karni dari Ma'mar, dari Az-Zuhi,
tentang firman Allah, i'ir35-Y3t$;\-*A b#17 "Tidak

ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan

tidak (pula) dapat mengundurlan(nya)," ia berkata, *Kami

melihat bahwa ketika ketetapan waktunya telatr tiba, Allatr

tidak menunda dan tidak pula mempercepat. Tetapi ketika

ketetapan waktunya belum tiba, Allah dapat menunda apa

saja yang dikehendaki-Nya dan mempercepat apa saja yang

dikehendaki-Nyu.'"*

ooo

ro Libat Al Mawardi drdramA,zlNuhawaAl 'U1twt(3ll4S).
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-56 tr @ \Hi J$fir *l; 3j,sli lfirls;
@ ar-+4, i iaAK t:\)<.{rfi;

"Mqelcabql<ata,'Hai orarrg yarlg diarrutl<m Al etil', an
l<cp admy d, s e sungguhrry a l<snuu b enar.b enm u aflg y drrg

gila. Mmgapa l,arru tidak mendf,tmgl<fr^ malail<at lnpodo
l@trJi, j iliu lwnu tennas-uk ofi fiJg. or cmg y arrg b enar' ?,

(Qr. Al tlijr [15] t 6.7)

rakruil lirman Alrah: ?H J$fAU$; Jj3,sit$Vtj1j
@ a+rg,i'rr-3oy-'KalSu"Sf-f C pirr"*o berhota, oHai

orang yang diturunhan Al Qur'an kepadanya, sesungguhnya kamu
benar-benar orang yang gila. Mengapa hamu tidok mendatangkan
molaihat hepada hami, jiha kamu termosuk orang4rang yong
benar?)-

Allah Ta'ala berfirman, "Orang-orang musyrik di antara
kaummu itu berkata kepadamra wahai M,hammad, ):);3$ rsitiltf,-
f4i "t1oi orang yang dinrunkan At eur'an kcpadanya.,, Maksud
t*t" Sliadalah Al Qur'an, yang telah disebutkan oreh Allah bahwa
di dalamnya sarat dengan nasehat bagi makhluknya.

Firman Allah, tEJ,lIs! "sesungguhnya kamu benar-benar
orang yang gila," maksudnya adalah, kamu benar-benar gila dalam
ajakanmu kepada kami untuk mengilnrtimu dan meninggalkan tuhan-
tuhan karni.

Firman Allah, 'KalSu" fr;I6 C j ,,M"rgop, kamu tidak
mendatangkan malaikat kcpada kami." Maksudnya adalah, mereka
berkat4 "Mengapa kamu tidak mendatangkan malaikat kepada kami
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sebagai saksi atas kebenaran ucapilnmu itu. '6.+i5i'aLK;;\"Jika
ktmu termasuk orang-orang yang benar?": Jika kamu termasuk

orang-orang benar, bahwa Allah mengutusmu kepada kami sebagai

seorang rasul, dan menurunkan kitab kepadamu, karena Tuhan yang

melakukan padamu seperti yang kaukatakan itu tidak sulit bagi-Nya

untuk mengutus satu malaikat di antara malaikat-malaikat-Nya

sebagai penguat argumenmu pada kami dan sebagai tanda atas

kenabian sena kejujuran ucapanmu.

Orang Arab biasa mengganti kata li "andai tiada" dengan

kata tilt "andai tidak". Begitu juga sebaliknya. Diantaranya adalah

syair Ibnu Muqbil berikut ini:

q:f,:i if v<:2Y I t:* r-'tlr r1'S1itolt C'j

"Andai tiada malu dan andai tiada agama,

kucela lralian dengan sebagian cela pada kalian.

lwrena kolian telah mencela aibku."t30t

Maksud kata'rg1ir 6! adalah r$r )j "andai tiada rasa malu".

Pendapat kami ini sejalan dengan pendapat para ahli takwil.

Sebagaimana dij elaskan dalam riwayat-riwayat beri kut ini :

21090. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair

menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak,

r30r Bait ini terdapat dalant Al Bohr Al Muhith karya Abu Hayyan (61462).

Abu Hayyan menjadikannya sebagai argumen, bahwa huruf L pada kaa r;ii

adalalr ganti dari huruf t dalam kata rli.
Bait ini disebutkan oleh lbnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al llojiz (3/351),
Al Qurthubi dalan Al Jami' li Ahhan Al Qur'an (4ll0), dan Abu Ubaidah
dalam Maju Al Qar'an(11346).



tentang fimran Allah, ){1i4( $ "Dtturunkan Al Qur'an
kepadanya," ia berkata, "Maksud kalimat f5i uaa"n X
Qur'an."l302

@@@

b$6fi ;a13i{u;.i]yjf;a:Slii|Y
uKamiddakfi terrul:ulrrl<rlnmalflikatmelainl<mrdenganbenar

(wfitk mertawa adzab) dan tiadalah merel,alretila ita
diberi tattgguh."

(Qs. Al Hijr [15]: 8)

r arrwir fi rm an Au a h : @ lr,F tilff Kj {u,$ yr:4S ir$ c
(Kami tidah menurunkan malaikat melainhan dengan benar [untuh
membawa adzabJ dan tiadalah mereka ketiha itu diberi tangguh)

Ulama qira'at berbeda pendapat dalam membaca firman Allah,

"K$It ',1$ 
Y... Mayoritas ulama qira'at Madinah dan Bashratr

membacany"'iS. A JiF U,: dengan arti, malaikat-malaikat itu tidak

turun. Subjeknya adalah malaikat adapr:n mayoritas ulama qira'at
Kufah membacanya "K:4X1 if$ C dengan arti, Kami tidak

menurunkan malaikat'malaikat. fata i*'Jfl berkedudukan sebagai

objek daxi kata i/ U.erUeaa.dengan sebagian ulama qira'at Kufah,

mereka membacanyuiS:,. 'lit'J:F " 
dengan arti, malaikat-malaikat itu

tidak ditunmkan. Kalimat ini berbenhrk pasif.1303

SurchAIHiir

13@ Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (4t393) serta Al Baghawi dalam Mo'alim
At-Taruil (31393), dan tidak menyandarkannya kepada seseorang.

t3B Al HsoniwanNfrdan Ibnu Katsir-1enj .) danAt 'Arabiyyan (Abu Amr Al
Kisa'i --penj.) membacany4 iSttit'l:g u.
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Abu Ja'far berkata: Ketiga qira'at ini berdekatan maknanya.

Hal itu karena jika para malaikat itu diturunkan Allah kepada salalr

seorang rasul-Nya, maka berarti malaikat itu turun kepadanya. Jika

para malaikat itu turun kepadanya, maka itu karena diturunkan Allah

kepadanya. Jadi, qira'at mana saja di antara ketiga qira'at ini yang

dibaca seseorang, maka ia benar. Hanya saja, aku menyarankan agar

pembaca tidak keluar dari dua qira'at yang aku sebutkan dari ulama

qira'at Madinah dan mayoritas ulama qira'at Kufah, karena inilah

qira'at yang masyhur di tengah masyarakat awam. Sedangkan qiro'at
yang lain, yaitu'z3):at i:l b adalatr qira'at yang syadz dan sedikit

orang yang membacanya.

Jadi, takwil ayat ini adalah, Kami tidak menurunkan malaikat-

malaikat Kami kecuali dengan benar, yaitu untuk membawa risalah

kepada rasul-rasul Kami, atau unfuk membawa adzab bagi orang yang

hendak Kami adzab. Seandainya Kami mengutus kepada orang-orang

musyrik sesuai permintaan mereka trntuk mengutus para malaikat itu
bersamamu sebagai pembawa tand4 lalu mereka kufir, maka mereka

tidak diberi tangguh untuk dradzab. Sebaliknya, mereka segera

diadzab sebagaimana yang Karni laktrkan terhadap umat-urnat

sebelum mereka ketika mereka meminta mukjizat lalu mereka l<ufur

setelah mukjizat itu datang kepada mereka.

Penjelasan kami ini sejalan dengan perkataan ahli takwil. Dan

yang berpendapat demikian adalatr sebagai berikut ini:

Abu Bakar dan Yahya bin Watsab membacanya iSirJi:1t o.

Al Ak:hwani (Hamzah dan Al Kisa'i 
-penj.), 

Hafth, dan Ibnu Mushrif,
membacanya i/L.
Zaid bin Ali membacanya,Ij'v.

Lihat Al Bahr Al Muhith karya Abu Halyan (61467) dan Al Muhoru Al Wqb
karya Ibnu Athiyyah (3/351).
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21091. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepada

kami, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia
berkata: Waraqa menceritakan kepada kami, Al Hasan bin
Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Syababatr

menceritakan kepada karni, ia berkata: Waraqa menceritakan

kepada kami, Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syibl menceritakan kepada kami, seluruhnya dari

Ibnu Abu Najih, dari Mujatrid, tentang firman Allah, IiiC
,$r$yn:45 'Kami tidok menurunkan malaikat melainkan

dengan benor," ia berkata "Dengan risalah adalah

adzab."l3M

21092. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Hajiaj
menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujahid,
dengan redaksi yang semisalnya. l30s

ooo

@;M*€Vfirffi*6Y
"Sesnnguhny a l(anilah yorng nenumrrl@n N Qrlr.'art,
iltrrsenz'rngufu ryal<omibenar.benarmenlelihmq;ta."

(Qr. Al Hijr [15]: 9)

Mujahid dalam tafsirnya (hal.4l5), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya QD2SB),
dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad AI Masb (4138/-).
Ibid

l3o{
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rakrvil firman Allah: @5)5fr,$5At65irq
(Sesungguhnya Kamilah yang menurankan Al Qur'an, dan

s es un g g uh ny a Ka mi be n ar-be n ar meme lih arany a)

Firman Altah Ta'alaz 5'41 65 i, q "sesungguhnya

Kamilah yang menurunkan Al Qur'an": Maksud Uaa $4ldalam ayat

ini adalah Al Qur'an.
-blhiL frt ir;t "Dan sesungguhnya Kami benar-benar

memeliharanya," Kami benar-benar memelihara Al Qur'an dari

penambatran sesuatu yang batil dan bukan bagian dari Al Qur'an, atau

dari pengurangan terhadap hukum-hukumnya, batasan,batasanny4

dan kewaj iban-kewaj ibannya.

Kata ganti pada kata 5 kembali kepada ka,a 5)ll .

Penjelasan kami ini sejalan dengan pendapat para atrli takwil.
Mereka yang berpendapat demikian adalah sebagai berikut ini:

21093. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepada

kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Waraqa menceritakan kepada kalrri, Al Hasan

menceritakan kepada kami, ia berkata: Syababah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Waraqa menceritakan

kepada kami, Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abu Hudzaifatr menceritakan kepada karni, ia
berkata: Syibl menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu
Najih, dari Mujatrid tentang firman Allah, -o$rlt€$ "Do,
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sesungguhnya Kami benar-benar memelihararrya," ia
berkata, "Maksudnya adalah pada sisi 11*rr.::1306

21094. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj
menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujahid,
dengan redaksi yang semisalnya. 1307

21095. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, Sa.id menceritakan kepada kami
dari eatadatr, tentang finnan A[ah, fr, €y 5-ll 6i i5 6L
-blLiL "sesungguhnya Kamilah yang menurunlan Al
Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar
memeliharanya," ia berkata, "Di dalam ayat lain Allah
berfirman, :# u{; )ii- 6.[y|fi *;\J ,rrdok terdatansi
sesuatu yang batil dari arah depannya, dan tidak pula dari
arah belakangnyal (Qs. Fushshilat p\: a! Maksud dari

..'sesuatu yang batit adalatr iblis. Allah menurunkannyq
kemudian memeliharanyq sehingga iblis tidak bisa
menarnbahkan sesuatu yang batil di dalamnyg dan tidak pula
mengurangi sesuatu yang haq darinya. Allah memelihara Al
Qur'an dari semua iLr.nl3o8

21096. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada karni, ia
berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kalni dari
Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah, 51$,;,€ti
"Don sesungguhnya Kami benar-benar memeliharonya,', ia

136 Mu3ahid dalam tafsimya (hal. 415) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
(7D2s8\.

t3o lbid
r30t Ibnu Abu Hatim dalam afsimy a eD25E) dan Ar Mawardi dalam An-Nukat wa

Al'tJWn(31149).
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berkata, "Allah memeliharanya dari upaya syetan yang ingin

menambahkan sesuatu yang baik ke dalamnya atau

mengurangi sesuatu yang haq darinya."l3m

Ada juga pendapat mengatakan bahwa partikel 6 dalam

tirman Allah, 61iL 5'$ kembali kepada Muhammad, sehingga

artinya adalah. sesungguhnya Kami benar-benar memelihara

Muhammad dari musuh-musuhnya yang hendak berbuat jahat

kepadanya.

@@@

@AtrYf #.c";|ewffi;
6i;71-.r",\;(

"DartseszngguhnyaKarnitelahnenguttts(bebuoparasnl)
seb ehnrr l<mnu lnp d" umat.umot y ang t eilahulu. D art

tidak ilatang seofimg rasti/, punkcpada mer:ek;l,, melainl<mt

mqela selalu manpuolok olokl<.army a."

(Qs. Al Hijr [15]: 10,11)

Takwil firman Atlah: :6 @'d31i * e& *Wi ;f;
@ 6i#-.*.6(l!i;ndl- @an sesungsuhnya Kami tetah

mengutus [beberapa rasulJ sebelum komu kepado umat-umat yang

terdohulu Dan tidak datang seorang rasul pun kepada mereko,

melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya)

r30e AMurrazzaq dalam tafsirnya (2D52), Ibnu Abu Hatim dalam afsirnya
(7D258), dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Uyun (311492\.

Sy;-f;errl,a
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Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai
Muhammad, Kami telah mengutus para rasul sebelummu di tengah

umat-umat terdatrulu." Kata rasul pada ayat ke 10 tidak disebut

karena cukup dengan indikasi dalam firman Allah, jl# urWj i7;
"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus sebelum lcamu."

Maksud kalimat Af:i" & adalah umat-umat terdahulu.

Bentuk tunggalnya adalatr iiog. Para pengikut setia seseorang itu
dalam bahasa Arab disebutii;*.

Penjelasan kami ini sejalan dengan pendapat ahli takwil. Dan
yang berpendapat demikian adalah sebagai berikut ini:

21097. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepada kami dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Auah, Uf:fir d ,t ,A# e VlTj ;1; ,,Dan

sesungguhnya Kami telah mengutus (beberapa rasul)

sebelum kamu trcpada umat-umat yang terdahulu." Dia
mengatakan: 

-Maksud 
kalimat U|$l * adalah umat-

umat terdahulu.l3lo

21098. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam menceritakan

kepada kami dari Arnr, dari Sa'id, dari Qatadah, tentang

firman Allatr, ',"!;fi d j. ,A# e (uj35 fi; "Dan

sesungguhnya Kami telah mengutus (beberapa rasul)

Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya(722s8) dan Al Mawardi dalam An-Nuka wa
Al'IlyunQll49).
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sebelum kamu kepada umat-umat yang terdahulu," ia

berkata, "-Maksudnya adalalr- umat-umat terdahulu'" 13 I I

6i#-.*,1;,( Sy "Do, tidak datang seorang rasul pun

trcpada merelra, melainkan mereka selalu memperolok-ololdtannya."

Dia mengatakan: Setiap kali datang kepada mereka seorang rasul yang

diutus Allah untuk mengajak mengesakan Allah dan tunduk kepada-

Nya, maka mereka pasti menghina rasul yang diutus Allah tersebut,

lantaran kecongkakan dan kebekuan hati merka terhadap Tuhan

mereka.

oe@

t iL';i A'ui;{ G} q# 
"} 

4 AKt*' 4K
@qivi

"Dem,ikianlah, Karni mentasttkkan (rasa indftflr dfrrl

rnetnpuolok olakl<mt iat) le dalotr.lwti orang.ordng yotr.g

bqdosa(orung-orurrglrofo),mqel<.adntkbefimfrn
kepadorrya (N Qrr'ari ilm serungutwrya talahberldlu

Sunnaatllah terhadap or (mg- or (mg dalwlu."

(Qs. Al ffir [15] z 12.13')

Talrwil firman AIIah: f GD |ti:5lu3AiK1*',1fK
@'"r!\rt?,;Si6;r'bili-@emihianlah,iamimcmasuhkan[rasa

r3rr Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al '(rw, (31149) dan Al Baghawi dalam
Mo'alim At-Taruil (31374), tetapi ia tidak memberinya sanad.
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Tatcwit firman Allah: { GD '4,;5\*fiOiKA;\{(
'd;fiZ|E-$4'o*S-@emikianlah,Kamimemasukkan[rasa

ingkar dan memperolok-olokkan ituJ ke dalam hati orang-otang

yang berdosa [orang-orang kaJirJ, mereka tidak beriman kepadanya

[Al Qur'anJ dan sesungguhnya telah berlalu Sunnatullah terhadap

orang-orang dahulu)

Allah Ta'ala berfirman, "Sebagaimana kami memasukkan

kekafiran ke dalam hati umat-umat terdahulu lantaran mereka

mengolok-olok para rasul. Kami juga memasukannya ke dalam hati

orang-orang musyrik di antara kaummu yang kufur kepada Allah." {
.rlthi- "Merelra tidak beriman kcpadanya," adalah, mereka tidak

membenarkan peringatan yang diturunkan kepadamu.

Kata ganti 6 dalam kalimat iKl-Skembali kepada penghinaan

dan pendustaan terhadap para rasul. Sebagaimana dijelaskan dalam

riwayat-riwayat berikut ini:

21099. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepada kami dari Ibnu Jtraij, tentang firman

Allah, 'c,-i;51 y3 c i<3,5 ,!t{{ "Demibianlah, Kami

memasuklran ke dalam hati orang-orang yang berdosa," ia

berkata, "-Maksudnya adalatr pendustaan-."13 1 2

21100. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah, 4 iK35 AfK
|liX y3 "Demikianlah, Kami memasukkrnn ke dalam

hati orang-orang yang berdosa," ia berkata, "Hati orang-

r3r2 61 Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Uyttn (31132),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (41360), dan Al Farra' dalam Ma'ani Al Qur'an (2158).
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orang yang tidak beriman kepadanya. Apabila mereka

mendustakan, maka Allah memasukkan ke dalam hati mereka

kehendak untuk tidak berim*.::1313

21101. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada karni, ia berkata:

Abdurcazzaq menceritakan kepada kami, Ats-Tsauri

menceritakan kepada kami dari Humaid, dari Hasan, tentang

firman Allah, '49Jf v$ 4 A<Ji ,1L{{ "Demikianlah,

Kami memasukkan l@ dalam hati orang-orang yang

berdosa," ia berkata, "-Maksudnya adalah syrrift-.'trtI

21102. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj

bin Minhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad

bin Salamah menceritakan kepada kami dari Hurnaid, ia

berkata, "Aku membaca selunrh Al Qur'an di hadapan Al
Hasan di rumah Abu Khalifah, lalu ia menafsirkan

seluruhnya secaxa tetap. Lalu aku bertanya kepadanya tentang

firman Allah, '*a4.\ y3 C AK3"5 A-{{ 'Demiflanlah,

Kami memasukkan kc dalam hati orang-orang yang berdosa'.

Ia lalu menjawab, 'Yaitu arnal-amal yang belum mereka

k€rjak61r."l3ls

21103. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Suwaid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak

menceritakan kepada kami dari Hammad bin Salamah, dari

Humaid Ath-Thawil, ia berkata: Aku mengkhatamkan Al

Qur'an di hadapan Al Hasan. Ia tidak menafsirkan Al Qur'an

Abdunazzaq dalam afsimya QD52) dan Al Mawardi dalam A*Nakat wa Al
'Wun(3lts0).
AMnnazzaq dalam tafsirnya QD52), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
(7t2258), dan Al Mawardi dalamAn-Nukotwa Al 'Uyttr (3/150).
Kami tidak menemukan otss mi dalam rujukan-rujukan yang kami punya

t313

t3l't

13t5
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kecuali secaxa akurat." Humaid berkata, crr{ku berhenti pada
kalimat )Kll,dan ia berkata, ,Maksudnya 

syirik,.,,1316

Ibnu Mubarak berkata: Aku mendengar sufyan berkomentar
tentang ayat, :i<1A ia berkata, ..Artinya adalah, Kami
menjadikannyu.nt3tT

21104. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu wahb
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zard
berkomentar, tentang firman Allah, 

"3 
C AK15 ,1t{{

!*,itj"i-{ @D '4rA "Demikianlah, Kami memasukkan
(rasa ingkar dan memperolok-oloklmn itu) kc dalam hati
orang-orang yang berdosa (orang-orang ka/ir), merela tidak
beriman kepadanya," ia berkata, ..Mereka ifu sebagaimana
yang difirmankan Allah. Allah menyesatkan mereka dan
menghalangi mereka untuk beriman., l3l8

Dikatakan bahwa kata ini dengan makna ini dapat
menggrrnakan pola gb ei:" - Ati:i -;!t dan pola - &lH - Uili
lf>tl,t . Penggunaan pola Slli sama seperti dalam syair berikut ini:

# i;. A :!:rt;r-'q t i({u*, 3t1 l;ki
Aht pernah menjadi palang pintu bogi musuhmu dan sama

sekali tidakberlmi
dan aku juga pernah menapak bersomamu saat cuaco sedang terik

Penggunaan kata'dJf;i sama seperti dalam syair berikut ini:

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'IJyun (3/150) dan Ibnu Athiyyah dalam Al
Muhsro Al Waj iz (3 13 52).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya Or22ls),Ibnu Al Jauzi dalam zad Al Masir
(41358), dan Ibnu Athiryatr dalan Al Muhoro Al Wajb (3t352).
Bait ini terdapat dalamLisart Al 'Arab (entri: ctL).

t3t5

t3t?

tSlt
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t; pt'-drl,;t'rF * * i*.ri a'i:fJrf $ e
Hingga saat engknu rnemerintahkan merelra berlalu di atas onah

tetap merekn lalui, bagai pengwiranrnu terhadap unta yang tersesat

Adapun firman AllalL $gr''A lL ;i "Dan sesungguhnya

telah berlalu Sunnatullah terhadap orang-orang dahulu," maksudnya

adalah, kaummu yang Aku masukkan pendustaan ke dalam hati

merek4 tidak beriman kepada Al Qru'an, sebagaimana difrmankan

Allah, '#ilt::StI;-& "Hingga mereka melihat adzab yang pedih."

(Qs. Yuunus [10]: 88) Allah memperlakukan pada mereka Sunnah

yang berlaku pada orang-orang musyrik pendahulu merek4 yaitu

kaum Aad dan Tsamud, serta umat-umat sejenis mereka yang

mendustakan rasul-rasul-Nya dan tidak percaya kepada apa yang

dibawanya dari sisi Allah, sampai murka Allah menimpa mereka

hingg" binasa.

Penjelasan karni ini sejalan dengan pendapat ahli takwil. Dan,

yang berpendapat demikian aalah sebagai berikut ini:

21105. Bisyr menceritakan kepada karni, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadah, tentang firman Allah, y$ ,, X<35 ,$fK
@dr$2[:rL i;.\'ofS-{ GD |;F1 "Demikiantah

Kami memasulc*an (rasa inglar dan memperolok-oloklmn

itu) le dalam hati orang-orang yang berdosa (orang-orang

kofir), mereka tifuk beriman kcpadanya (Al Qur'an) dan

sesungguhnya telah berlalu Sunnatullah terhadap orang-
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orang dahulu. " Maksudnya yaitu, Allah merasa puas telatl
membagikan kepada suatu kaum sebelum kalian.,'l3le

@a@

3yrltn @'oX- r,zly,E ;31'iV6 & c:4 tr;
liffii?S.WAsSl

" D art jilrc s eanilainy a Karni menrbul<akott W odo mq el<a

salah saht dmi (pina*plnat) langit,lalu mqela tents.
merrctus naik lce atasnya, tentulah muela buluta,

'Sesunggzlvry a p andmgdrJ lrllrrlilah y ang dit<abnl<fr n,
b ahl<srJ l<aff.i adalah or ar.g. or (mg y ang l<ma sihir'.,,

(Qr. Al Hijr [15]: 14.L5)

Kami membukakan hepada mcreha salah satu dari [pintu-pintuJ
langil, lala mereka terus-rrnnerus naih lse atasnya, tentulah mereha
berkatar "Sesungguhnya pandangan kamilah yang dihoburkan,
bahhan kami adalah orangarang yang hena sihir)

Para atrli takwil berbeda pendapat tentang makna firman Allah,
S#-*rrlj{S "Lalu mereka terus-menerus naik ke atasrqta.,,

Sebagian berpendapat batrwa maknanya adalah, watrai
Muhammad seandainya Kami bukakan untuk orang-orang yang

r3re Bait ini milik Abdu Manaf bin Rib'Al Hadzali, sebagaimana dijelaskan dalam
LisonAl 'Arab (end: Jt).
Syair ini ada pada lbnu Athilyah dalam Al Muharrt Al Wajiz (3t353).

rakruir fiman tr"y 6fi y# ilat avq & gl, l;
3ij#6,'iSV;AsX)CIE6,@ (Dan jiha seandainya



TafsirAu;h:fhatnri

berkata kepadamu, '*.+iaii6 oL'i:$:fUEy( tr "Mengapa

lcamu tidak mendatangkan malaikat kepada lumi, jika larmu termasuk

orang-orang yang benor? " sebuah pintu langit, lalu para malaikat itu

terus-menerus naik melalui pintu itu dan mereka melihat para malaikat

itu dengan mata kepala, maka mereka pasti berkat", S.(if.trSt*f,1,
'"irli'#'$ " S e sungguhny a pandangan kami I a h y an g di tubu r lun,

bahkan lrami adalah orang-orangyang kena sihir"'

Ahli takwil lainnya yang berpendapat seperti itu adalah

sebagai berikut ini:

21106. Muhammad bin Sa'id menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepada kami, pamanku menceritakan

kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami

dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah,6tr;
';t;F'- )rf(rt ;5'iW * "Dan.iilw seandainva Kami

membukalean kepada mereka salah satu dari (pintu-pintu)

langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya," ia

berkata, "seandainya Kami membukakan untuk mereka

sebuah pintu langit, lalu para malaikat naik melalui pintu itu.

maka orang-orang musyrik itu akan berkata, 'Pandangan

kami dikaburkan, pemandangannya disamarkan bagi kami,

dan kami disihir'. Itulatr maksud ucapan mereka, qy| I
'd'+Ai 'u eS ir! 'SalSu" 'Mengapa kamu tidak

mendatangkan malaikat kepada kami. iika kamu termasuk

orang- or ong yang b e nor' 7 n t 320

2ll}7. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

r'2o lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya Qn259) dan Al Mawardi dalam An-Nuhat wa
Al'Uyn (3/l5l).
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dari Qatadah, dari Ibnu Abbas, tentang firman A1lah, ,+l:{6t
( t ,.t ..toj;.;4 "Lalu mereko terus-menerus naik l(p atasnya."
Maksudnya adalah, para malaikat terus-menerus naik melalui
pintu itu, sehingga manusia bisa melihat mereka dengan mata

kepala. 'bii*,A '* S. W.tr .59 uyfj6 "rentutah
merelra berlwta, 'sesungguhnya pandangan kamilah yang
dilraburlmn, bahkan lami adalah orang-orang yang kena

sihir'. "1321

21108. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj
menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, tentang firman

{lrur,, $(tr p 6jf,j J$f.li*l;'s},s$irili,}s:
@ au-+rg,iiaLKtl'K4lir, "Mereka berkata, 'Hai orang
yang diturunkan Al Qur'an kcpadanya, sesungguhnya kamu

benar-benar orang yang gtla. Mengapa kamu tidak
mendatanglcan rnalaikat kepada lcami, jika kamu termasuk

orang-orang yang benar'?" (Qs. Al Hrjr [15]: 6-7) la
mengatakan: Antara hal itu, hingga firman Allah, 6*(;I
'ai,+i$i n LK ;ty- 'Kqlt| "Mengapa kamu tidak

rnendatangkan malaikot kepada kami, jika kamu termasuk

orang-orang yang benar? " Ia tidak menjelaskannya.

Ibnu Juraij berkata: Ibnu Abbas berkata, "Lalu para malaikat
naik, dan mereka melihat para malaikat itu.' 65)Gtfj6
VA "Tentulah mereka berkata, 'sesungguhnya pandangan

lramilah yang dikaburkan'. " Ibnu Abbas berkata, "Orang-
orang Quraisy mengatakan demikian.'I322

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Uyan (3ll5l) dan Ibnu Al Jauzi dalam
Zad Al Masir (413E6).
Ibid

t32t

tlNt
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21109. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah, VV &ffi$;
it;F- H W Wl 'i "Dan iika seandainya Kami

membukakan kepada mereka salah satu dari (pintu-pintu)

langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasrq)a," ia

mengatakan: Ibnu Abbas berkata" "Seandainya Allatl
membukakan bagi mereka sebuatr pintu dari langit, lalu para

malaikat terus-menerus naik melalui pintu itu, maksudnya

silih bergant.(t1;;9 Gt66 'Tentulah mereka berkata,

'sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan'. "t323

2lll0. Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku

mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkomentar tentang

firman AUah, 't;fr*.ij!s r,f iw r*g:i$ "Dan

jiko seandainya Kami membukakan kepada mereka salah

satu dmi (pintu-pintu) langit, lalu mereka terus-menerus naik

le atasnya. " Maksudnya adalah para malaikat. Seandainya

orang-orang musyrik itu dibul@kan suatu pintu dari langit,

lalu mereka melihat para malaikat naik di antara langit dan

bumi, maka orang-orang muryrik itu pasti berkata, 6'*
'eni;;r, "Kami adolah orang-orang yang kcna sihir." Kami

telah disihir dan itu tidaldatr benar. Tidakkah kalian melihat

batrwa sebelum ayat ini mereka telatr berkata, q3 C j
'u:.+izfi 'u 6 oL '(:atfu" "Mengapa kanu tidak

I3a Abdurrazzaq dalam tafsirnya (21253), Ibnu Abu Hatim dalam taftirnya
Qn259),dan Ibnu Al Jauzi ddntudAl Mosb (4856).

-
R
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mendatangkan malaikat kepada lcami, jika kamu termasuk

orang-orang yang benar? "t324

2llll. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam menceritakan
kepada kami dari Umar, dari Nashr, dari Adh-Dhahhak,
tentang firman Altah, (rj-.rX-*W;:Zf i66 &ffitr:
"Dan jika seandainya Kami membukaknn kcpada mereka
salah satu dari (pintu-pintu) langit, lalu mereka terus-
menerus naik lre atasnya," ia berkata, ,.Seandainya Aku
membuka suatu pintu dari langit yang para malaikat naik
antara langit dan bumi melalui pintu itu, maka orang-orang
musyrik pasti berkat4 'eii$E$ ,,Bahlran kami adalah
orang-orang yang kcna sihir." Tidakkah kalian melihat
batrwa mereka berkatq 'u.3.+i$i'u6 oL-SqltU"6$C j
"Mengapa kamu tidak mendatangkan malaikat kepada kami,

jika kamu termasuk orang-orang yang benar?,, (es. Al Hijr
[15]:7)1325

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maksudnya adalah anak
Adam. Makna ayat ini menunrt mereka adalah, watrai Muhammad,
seandainya Kami bukakan satu pintu dari langit bagi orang-orang
musyrik dari kalangan kaummu, lalu mereka terus-menerus naik ke
langit melalui pintu itu, maka, (frSfp3yflti: ,,Tentulah 

meretca

berkata,'sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan'."
Adapun yang berpendapat demikian adalah sebagai berikut:

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Ilytn elrsr) dan Ibnu Al Jauzi dalam
ZadAl Masir (41386).
Ibnu Al Jauzi menyebutkan hal serupa dalam Zad Al Masir (4/3g6).

t21

1325
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2lll2. Bisyr mencerital€n kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatad4 _,**e finnan Allah, J=:rtAVf r*C:i*
<ttl . tzz:
of.f! *l !y'li "Dan jikn seandairrya Kami membukakan

lrepada mereka salah satu dari (pintu-pintu) langit, lalu
mereka terus-menerus noik kc atasnya, " ia berkata: Al Hasan

mengatakan bahwa seandainya Allah berbuat demikian

kepada anak Adam lalu mereka hilir mudik ke langit melalui

pintu iat. iiptr'* S.VA 55)A1. .]6: "rentutah

mereka berkata, 'Sesungguhnya pandangan kamilah yang

dilraburkan. Bahkan lcami adaloh orang-orang yang kcna

sihir'. "1326

Kat^'lj;3-artinya naik. Ia mengikuti pola tij - te- Aj.
Darinya terambil katai!Go, yang merupakan benttrk jarnak M th
yang artinya tangga naik. Sebagaimana syair berikut ini:

* L:6 )ir d ?l {:i;t 6.)r f jl
Ada pula riwayat yang mengatakan q-- a.rr.

Firman AllalL Vri.fr.ISL8tB6 "Tentulah mereka berknto,

'Sesungguhnya kamilah yang dilwburkan'.' Dia
mengatakan: Tentulatr orang-orang musyrik yang disebutkan sifat-

sifatnya oleh Allah itu berkata, "Ini tidak benar, tetapi pandangan

kamilah yang dikabtrkan."

Ulama qira'at berbeda pendapat dalarn bacaan k"t" .=>9.
Ulama Madinah dan Ibnu Mubaral< membacanya ,T$)yang artinya

ditutupi dan ditabiri. Demikianlah qira'at Abu Arnr bin Ala menurut

Br Lihat lbnu Al Jauzi dalam 7.ad Al Masir (4R56).
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yang diriwayatkan darinya. Disebutkan dari Mujatrid, bahwa ia

membacany a e:$J" Aljtitanpa tasydid.r3z7

2lll3. Al Harits menceritakan hal tersebut kepada kami, ia berkata:

Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku
mendengar Al Kisa'i menuturkan dari Hamzah, dari Syibl,

dari Mujahid, ia membacanya, $)1*;.1 'e:;3 dengan tanpa

tasydid.1328

Di dalam qira'at-nya ini, Mujahid berpegang pada makna:

Mata kami ditahan dari melihat dan memandang. Kata ini terambil

dari kalimat ell crfu yang berarti angin itu diam. Dituturkan dari

Abu Amr bin Ala, ia berkata, "Ia terambil dari kalimat qt$, '&
yang berarti minuman itu memabukkan. Jadi, makna lafazlr. ini adalah,

pandangan kami tertutup oleh mabuk."l32e

Ahli takwil berbeda pendapat tentang penakwilannya.

Sebagian berpendapat batrwa makna lafazh 557 adalah

ditutup. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

2lll4. Muhammad bin Amr menceritakan kepada karni, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Waraqa

menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Muhammad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Syababah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Waraqa menceritakan

kepada kami, Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

Bn Hasan, Mujahid, dan Ibnu Katsir membacanya 'oJ,3. Ulana qira'at lainnya

membacany4 zi9-. Az-Zvfui membacany\ €.,*.Lthat Al Bab At Muhith

karya Abu Hayryan (61470) dan Al Muhwru Al Wajiz karya Ibnu Athiyyah
(3t3s3).

t32t Lihat Al Bahr Al Muhith karya Abu Hayyan (61470) dan At Jami' li Ahkiln Al
Qtr'ot karya Al Qurthubi (10/9).

t32e Mujatrid dalam tafsirnya (tral. alD.
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berkata: Abu Hudzaifhh menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syibl menceritakan kepada karni, Al Mutsanna

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq menceritakan

kepada kami, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami

dari waraqe, selunrhnya dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid,

tentang firman Allah, V;n1.15) "Pandangan kamilahyang

dikaburkan," ia berkat4 "Pandangan kami dihrhrp'"1330

2lll5. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Haiiaj

menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujahid,

dengan redaksi yang semisalnya. 
l33l

21116. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami; ia

berkata: Al Hajjaj menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ibnu Muhammad menceritakan kepada kami dari Ibnu Jwaij,

ia berkata, ..Ibnu Katsir mengabariku bahwa artinya adalah

dituttrp.'1332

2lll7. Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku

mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid mengabarkan kepada

kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhatthak berkomentar

tentang finnan Allab VA59 "Pandangan kamitah yang

dikabwkan" ia berkata, "Artinya ditutup.-1333

Ibnu Abu Hdin &tam tafsirnl'a Qms, dm lb'nu Al Jauzi &hm Zad Al
Masir(48t6).
Ibid.
Al Mawardi &lam A*Nulca wa Al 'Uywt (3/l5l) dan Ib,nu Al Jauzi dalam

7.adAl Matu(4Bt6)-
Al Mawrdi &ln A*NaLa va Al'Ilyut (3n5l).

Irro

r33t

r332

t333
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Seolah-olah Mujahid dalam pendapat dan penakwilannya

dengan arti "ditutup" berpegang pada makna "dihalangi melihat,

sebagaimana air ditutup sehingga tertatran untuk mengalir".

Ahli takwil lain berpendapat bahwa arri kata 35) adalatr

diambil. Adapun yang berpendapat demikian adalah berikut:

21118. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah,
6fr J51 Gy f]6 "Tentulah mereka berlata,
'Sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan'." la
berkata, "Artinya adalatr penglihatan kami diam6i1. ::1334

2lll9. Mutrammad bin Sa'id menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: pamanku

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepada kami dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, ia berkat4
"Penglihatan kami diambil, dikabr.ukan, dan kami disihir."l33s

21120. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Su&an menceritakan

kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman
Allah, (fr 551 4fj6 "Tentulah mereka bertrata,
'Sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburlan'." la
berkata, "Penglihatan kami disihir." Ia juga berkata,

"Pandangan kami diambi1.nl336

Abdurrazzaq dalam tafsirnya QD53) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir
(4t386).
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'IJyun (3ll5l) dan Ibnu Al Jauzi dalam
Zad Al Masir (41386).
Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al'Uyun(3/15 l).

t334

1335

t335

-
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2ll2l. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdunahman bin Abu

Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Syaiban

menceritakan kepada kami daxi Qatadatr, ia berkat4

"Barangsiapa membac arrya i|>fJ maka berarti ditutup, dan

barangsiapa membacany a'c::t1,5 maka artinya disihir." 1337

Seolah-olatr mereka mengarahkan kata ,5*" kepada makna

Penglihatan mereka disihir. Maka apa yang mereka lihat itu menjadi

samar bagi mereka, sehingga mereka tidak bisa membedakan antara

yang benar dan yang bukan.

Kalimat dt ,"li ,P '* berarti, fulan rancu pandangannya

terhadap apa yang dikehendakinya, sehingga ia tidak tatru mana yang

benar dan yang salah. Seseorang yang telatr membulatkan suatu

pendapat, dalam batrasa Arab diungkapkan dengan istilatr, 'e '*i
'E::,$t.

Ulama lain berpendapat bahwa kata 65) diambil dari kata

'jilA yarrg berarti, pandangan karni ditutup sehingga kami tidak

melihat. Sebagaimana penganrh mabuk bagi orang yang

mengalaminya, pandangannya tertutup seperti pandangan lematr

(berkunang-kunang), maka ia tidak melihat. Dan, yang berpendapat

demikian adalatr:

21122. Yunus menceritalcan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb

menceritakan kepada kard, ia berkata: Ibnu T*rtd

berkomentar, te,ntang firman Allah, VA SS) $t
"Sesungguhnya pandongan kamilah yang dikabwkan," ia

r3t7 Ihu Al Jarzi drlm Zad Al Masr (4R%) dan lb,nu Athi),yah dalam .,ll
LtuhoroAl fridb(3853).
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berkatq "Kata 'e';:, terambil dari kata 'ot:$lt yang berarti

oftmg yang tidak berakal (mabuk)."1338

Ulama lain berpendapat batrwa artinya adalatr dibutakan, dan

yang berpendapat demikian adalatr:

21123. Al Hasan bin Mutrammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdul Wahhab bin Atha menceritakan kepada kami

dari Al Kalbi, tentang kata SS), ia berkata

"Dibutakan."l339

Pendapat yang paling mendekati kebenaran menurutku adalah

yang mengatakan batrwa artinya yaitu, pandangan kami diambil dan

disihir, sehingga tidak bisa melihat sesuai apa adanya, hilang tajamnya

penglihatan kami, dan cahayanya padam. Sebagaimana sesuatu yang

panas, jika telah hilang gejolaknya dan tr.rnrn panasnya, maka

dikatakan" )d,'fi.
Al Mutsanna bin Jandal Ath-Thahawir3ao men lis syair berikut

ini:

'#Uu-3.,.l$ ;:-;L,Lr, 'l;st iti..-r, luir, 'g
'3::: ,:?t'*?-3,

"Datang musim ,r^r, Uu*ng qubbar pun berhmpul

War ber s embwtyi, padahal tadinya rnuncul

Ibnu Al Jauzi dalam 7ad Al Masir (4/3t6).
Al Mawardi dalam An-Nukot wa Al 'Uyn (3ll5l) dan Al Baghawi dalam
M a' al im At-Tatz i I (3 I 39 4).
Dia adalah Jandal bin Mutsanna Ath-Thahawi, dari Tanim, penyair yang

semasa dengan Ar-Ra'i, dan dinisbatkan kepada ThahiryaU, yaitu neneknya Ia
lahir tatnm 90 H dan wafat tahrm 809 M. Lihat kitab ll A'lam Qll40).

It3t
r339
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Mata sang ponas pun mulai lcabur. "t34I

Maksudnya adalah pandangannya hilang dan redup.

Dzumrmmatr berkata:

#.',J-,- S.ut'rlbg3 71ir, *,;:t 7r.tit Sii

" Seb elum faj ar merekah dan berj alan memunggung.

Menyelami malam kcttka gej olabtya tenang. " 
I 342

Disebutkan dari Qais, ia berkata: Al orfi yang berarti angin

itu tenang. Jika riwayat darinya ini benar, maka makna 'c-tJJ darr
'cr:fJ' itu berdekatan. Hanya saj4 qira'at yang aku pegang di dalam

Al Qur'an adalah S5) berdasarkan konsensus argumen dari para

ulama qira'at. Tidak boleh berbeda dengan sesuatu yang telatr

diriwayatkan secara sepalrat.

CCC

6-;;At rig$ (fi. )31g$1;';i3
oDanseamggulmyal(arnitelahmerciptal<orrrgugttsmr

binung.bintang(dilorJgi{ilfrrll<orrrritelahrnmghiasilangit
itu balgi ofimg.ofimg yang flwwaansk ya) ."

(Qs. Al Hijr [15]: 16)

Tatrwil fiman Allah: 6-;tltqe" (i ;3i C{'t - ii,
@fp- sesungguhnya Kami telah runciptahon guguson bktang-

:il Bait-bait ini ada pada Abu Ubaidah dalam Maju At ett'm(l/34E).ril2 Bait ini terdapat dalam A&Diwot(hal. 207).
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bintang [di langitJ dan Kami telah nenghiosi langit itu bagi orung-
o rang yang meman dan g [ny aJ)

Allah Ta'ala berfirman, *Karni telah menjadikan di langit
dunia ini orbit-orbit bagi matahari dan bulan, 6-*A.tQf,;2 "Oan
Kami telah menghiasi langit itu bagi orang-or(mg yang
memandang[nyaJ." Dan Kami menghiasai langit dengan bintang-
bintang bagi orang yang melihat dan mengarnatinya."

Penjelasan kami ini sejalan dengan pendapat ahli takwil,
adapun yang berpendapat demikian adalatr sebagai berikut:

21124. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada karni, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepada

kami, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia
berkata: Waraqa menceritakan kepada kami, Al Hasan bin
Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Syababatr

menceritakan kepada kami, ia berkata: Waraqa menceritakan

kepada kami, Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syibl menceritakan kepada kami, Al Mutsanna

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq menceritakan

kepada kami, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada

kami, ia berkata: Waraqa menceritakan kepada kami,

seluruhnya dari Ibnu Abu Najih, dari Mujatrid, tentang finnan
Allah, (.i;. ;31A$G'iij "Dan sesungguhnya Kami tetah

merciptakan gugusan bintang-bintang (di langit)," ia
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berkata, cc-Artinya adalatl- kawoakib (Bintang-

bintangl."l3a3

21125. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadah, tentang firman Allah, (;; ;3i CtC;. ;f5
"Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan gugusan

bintang-bintang (di langit), " ia berkata, 6'-4r1irra adalatr-
nuj uumahaa @intang-bintang). " 

l3aa

21126. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadah, tentang firmgn Allah, (.5,iaberkata
6'-rfufiny6 adalalr- al kaw aaHD (Bintang-bintang)."l3as

@@@

lt;r- x:*,'{t\ tt qil @ ;),# iuriss;_
@U

oDanKarni rnm.jaganya ilmi tiap-tiap syetan ydrrg

terl<uatk, l,c.anali sy etant yang menc,ni- ctni (bqita) yang
dapat didmgdr (dsri malail<at) lalu dia dil<ejar oleh

semburan api yartg terdrrg."

(Qs. Al Hijr [15]: 17.18)

Mujahid dalam tafsirnya (hal. 415) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir
(4/387).
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al'Uyun (3 I 152).
Abdtmazzaq dalam tafsimya QD53) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
(7Dzse).

t343

t3u
t345



SzrahAl Hiir

ratrwir firman Atlah: iii;tti$y@ 4,#l.uqg;
Utl;+',r;i1r'rpi TOan Kami menjaganya dori tiap-tiap syeton

yang terkutuk, kecuali syetan yang mencuri-curi [berital yang dapat

didengar [dari malaikatJ lalu d.ia dikejar oleh semburan api yang
terang)

Allah Ta'ala berfirman, "Kami memelihara langit dunia dari

setiap syetan terlaknat yang telah diusir dan dijauhkan Allah dari

rahmat-Ny "'&i',ifr q i y' Xr rual i syetan yang me ncur i-cur i be r ita
yang dapat didengar', Tetapi sebagian syetan itu terkadang mencuri

dengar dari sebagian hal yang dibicarakan di langit, lalu ia dikejar

oleh suluh api yang sangat terang lagi menerangi jejak syetan di langit

duniq baik dengan membuatnya cacat, dengan merusaknya, maupun

dengan membakarnya."

Sebagian pakar nahwu Bashratr berkomentar tentang firman
Allah, 'c ai;t r;$y "Kecuali syetan yang mencuri-curi berita yang

dapat didengar, " bahwa pengecualian di dalam adalah pengecualian

yang terputus. Seperti dalam kalimat, tr* 1l 6Al I. Kalimat ini
berarti (p 9\l '# .r$f I *Aku tidak'mengetuh, tetapi aku

menyebutkan kebaikan". Namun, pendapat ini dikritik oleh sebagian

dari merek4 dikatakan bahwa jika tcata it diartikan f "t"tupi", maka

harus difirngsikan seperti fungsi kata'iiri, dan tidak perlu menyimpan

waf\|. Seandainya ia memang perlu menyimpan t<aaf\i-rr" ai
dalam kalimat t* \l.ril i'0 juga tersimpan Xata f\1.

Penjelasan karni ini sejalan dengan pendapat para ahli takwil,
dan yang berpendapat demikian adalah sebagai berikut ini:

21127. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Affan bin Muslim menceritakan kepada kami, ia
berkaa: Abdul Wahid bn Ziyat menceritakan kepada kami,
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ia berkata: Al A'masy menceritakan kepada kami dari Sa'id

bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Syetan-syetan naik

dengan berbondong-bondong untuk mencuri apa yang bisa

didengar. Syetan yang pemberani di antara mereka naik, lalu

ia dilempar dengan suluh api dan mengenai jidadnya, atau

rusuknya, atau bagian apa saja yang dikehendaki Allatl

sehingga ia terbakar. Lalu ia mendatangi teman-temannya

dalam keadaan terbakar dan berkata, 'Perkaranya demikian

dan demikian'. Syetan-syetan itu lalu pergi menemui

saudara-saudara mereka dari kalangan dukun untuk

mengabarkannya, namun mereka menambahinya dengan

kebohongan yang berlipat ganda. Jika mereka melihat sesuatu

yang dikatakan syetan-syetan itu, maka mereka juga

membenarkan kebohongan yang dibawa oleh syetan-syetan

itu."l346

21128. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepada kami dari ayatrnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

Auah, 4i'ai:t ,i $y@ # ,# $u (c(Ei4 "Dan

Kami menjaganya dari tiap-tiap syetan yang terhttuh

kecuali syetan yang mencuri-curi (berita) yang dapat

didengar, " ia berkata, '(-Maksudnya adalah- sebatas ingin

mencuri dengar, sebagaimana disebutkan dalam firman

Allah, 5&ij,1+[Sy ".a*on tetapi barangsiapa (di antara

t346 Ibnu Athiyyatr dalarn Al Muharrar Al lfajiz (31354) dan Al Qurthubi dalam Al
Jami' li Ahkam Al Qar'an (10/10, I l).
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mereka) yang mencuri-curi (pembicaraan)." (es. Ash-
Shaffaat 137): t0)t3a7

21129. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami
dari Qatadah, tentang firman Allah, 4i O;t 6Jy *Kecuali

syetan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar," ia
berkata, "Ayat ini sama seperti firman Allah, i6fliJ$:i{t
@ 3i. f 3Q, ,4i 'Akan tetapi barangsiapa (di antara
mereko) ydng mencuri-curi (pembicaraan); maka ia dikejar
oleh suluh api yang cemerlang'. " (Qs. Ash-Shaffaat [37]:
l0;rre

21130. AI Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj
menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, tentang firman
Allah, '-J3l1 Ar1;l ,i $y "Kecuali syetan yang mencuri-curi
berita yang dapat didengar," ia berkat4 ..-Maksudnya

adalalr- mencuri-curi pembicaraan. "l 3a9

2ll3l. Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid mengabarkan kepada

kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak
berkomentar, tentang firman Allah, 8i ai;t;.$y ,,Kecuali

syetan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar," ia
berkata, "Ayat ini seperti firman Allatl, ^a\lig;*;Jy@g&t.36, 'Akan tetapi barangsiapa (di antara mereka)

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (712259), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
'Ilytn (31153), dan Ibnu Al Jauzi dalan Zad Al Masir (41359).
Al Qurthubi dalan Al Jami' li Ahkot Al Qrr'an (10/10, I l).
As-Suyuthi dalam Ad-Darr Al Mantsu (5/69) dart lbnu Abbas, dan
menisbatkannya kepada lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya.

t317
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yang mencuri-curi (pembicaraan); maka ia dikejar oleh

suluh api yang cemerlang'. " (Qs. Ash-Shaffaat [37]: l0)

Ibnu Abbas berkata, "Suluh api itu tidak membunuh,

melainkan membakar, mencacati, dan melukai, tanpa

mematikan."l35o

21132. Al Harits menceritakan kepada kami, ia berkata: Qasim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepada kami dari Ibnu Jtuaij, tentang firman

Allah, 4,#,f.62 "Dari tiap-tiap syetan yang terkutuk,"

Ia berkata, "Kata /.-: berarti dilaknat." Al Qasim

menuturkan dari Al Kisa'i, ia berkata, "Kata C*, ai dalam Al

Qur'an berarti mencela."l35 I

@@@

A-W A6q;.(:tit3\+\3'i
@ejj,

"Dan Katni tEldh mengfuampmkmr hffrli dan menjddil<an
padany a gunung- gurnmg dm Kmni amtbuhlan padnuy a

segala se suafii mentnat ttl<ttr an."

(Qs. Al Hijr [15]: 19)

,/;,itjrd,f oe

Takwil fi rman Alrah : A.W',eS5q;.€AYtiS 3'i irr!\)
p* ;/in @an Kami telah menghamparkan bumi dan

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (7D259\, AI Mawardi dalarr. An-Nukat wa Al
'lJyun (31159), dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (4/390).
Al Mawardi dalamAn-Nukotwa Al 'Uyun(31152).

1350
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menjodikan padanyo gunung-gunang don Kami tumbuhkan
padanya segala sesuatu menarut ukuran)

Maksud firman Allah Ta'ala, q$'i ,/;.113 adalatr, Kami

membentangkan buni. G||W.E:{V adalatr, Kami munculkan di

atas permukaannya gunung-gunung yang kokoh. Penjelasan ini
sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini :

21133. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadah, tentang firman Allah, W3'i ,filj "Dan

Kami telah menghamparkan bumi," ia berkata, "Di tempat

lain Allah berfirman, @ -,f-., AS 3L. fr.iV 'Dan bumi

sesudah itu dihamparkan-Nya'. (Qs. An-Naazi'aat [79]: 30)

Ia menyebutkan kepada kami batrwa Ummul Qura adalah

Makkah, dan darinyalah bumi ini dibentangk*.""t'

Firman Allatr, AiW.U..{t; "Dan meniadikan padanya

gunung-gunung." Arti kata (Xfi adahn grlnung-gurnlng. Maksud

kalam ini adalatr, Kami munculkan di atas permukaannya gunung-

gunung yang kokoh. Kami telatr menjelaskan makna kata Aiberikut
argumen-argumen aplikasinya, maka kami tidak perlu mengulangnya.

Firman Allah, pii ,*,f nQ-6V "Dan Kami tumbuhkan

padanya segala sesuatu menurut uhtran," maksudnya adalatr, Kami

tumbuhkan di bumi ini segala sesuatu yang terukur serta dengan

batasan yang diketatrui.

Penjelasan karni ini sejalan dengan pendapat para ahli takwil,
dan yang berpendapat demikian adalah sebagai berikut:

ttt? Al Mawardi dalam A*Nulrat wa Al'llryr(3/153).
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21134. A1 Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Ali, dari Ibnu

Abbas, tentang firman Allah, yo, ,tit inVffi "Drn

Kami tumbuhkan padarrya segala sesuatu menurut ukuran,"

ia berkata, 
(6-Arti kata pi:iadalatr- yang diketahui.-t353

21135. Muhammad bin Sa'id menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepada kami dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, Q.V{Y
yit ,{, $ n "Dan Kami tumbuhkan padanya segalo

sesuatu menurut uhtran," ia berkata, '(-Arti kata gi-1t
adalatr- yang diketahui."l3sa

21136. Ya'qub menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Abu

Khalid mengabarkan kepada kami dari Abu shalih, dari Abu

Malik, tentang firman Allah, yjrj ,6 inQ-(Jlij "Dan

Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut uhtran,"
ia berkata, "Dengan qL**.::1355

21137. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin
Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Abu Khalid, dari

Shalih atau Abu Malik, dengan redaksi semisal.r356

1353 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Uyun (31153) dan Ibnu Al Jauzi dalam
Zad Al Masir (41391).

t35n lbid
r35s Lihat Al Mawardi dalam An-Nukat wa At 'Uyun (3/153) dan Al Baghawi

dalam Ma'alim At-Taruil (31397).
,rtt lbid
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21138. Al Mutsanna menceritakan kepada kami. ia berkata: Al

Hamani metrceritakan kepada kami. ia berkata: Syuraik

menceritakan kepada kami dari Khashit', dari lkrimah.

tentans firman Allah. y3, ,6t & n VGY " oun Kcmti

lumbuhkan padanya .segala sesuulu mcnurul ukuran," ia

berkata, "Dengan ukuran."l 157

21139. Al Hasan bin Muhammad nrenceritakan kepada kami. ia

berkata: Ali bin Ja'd ntenceritakan kepada kami. ia berkata:

Syuraik mengabarkan kepada kami dari Khashil. dari

Ikrimah, tentang firman Allah, pio r* $n "segalcr sesu(ttu

merutntt ukuran," ia berkata, "Dengan ukuran."l358

21140. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami. ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami. ia berkata: Sufyan

menceritakan kepada kami dari Khashif, dari lkrimah, ia

berkata, "Dengan ukuran." | 35e

2ll4l. Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad

menceritakan kepada kami. ia berkata: Sufyan menceritakan

kepada kami dari Hushain. dari Sa'id bin Jubair, tentang

ayat. ,;tit ,;lt I n "segala se.\uatu mentn'ut ukuron"' ia

berkata. "Dengan ukuran."| 360

21142. Mujahid bin Musa menceritakan kepada kami. ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yunus

r3r9

t360

lbnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41391) dan lbnu Katsir dalam tafsirnya
(8t24e).
lbnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (4/391) dan lbnu Katsir dalam tafsirnya
(Et24e).
tbid.
Al Mawardi dalam An-Nukat wo Al'Uyun (3i153) dan lbnu Al Jauzi dalam

Zad Al Mosir (41391).

r3rt
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mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar

Hakam bin Utaibatr ditanya Abu Makhzum tentang firman

Allah, pin 16,f ol "srgola sesuatu menurut uhtran'" la

berkata, r'Se gala sesuatu yang terukur. :r I 3 6 I

21143. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdullatr bin Yunus mengabarkan kepada kami, ia

berkata: Aku mendengar Hakam ditanya oleh Abu Urwah

tentang firman Allah, ,rirj ,* & n "segala sesuatu

menurut uhuran. " Ia berkata, "Segala sesuatu yang terukur."

Demikian pendapat Hasan ketika ditanya oleh Urwatr.l362

21144. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepada

kami, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Waraqa menceritakan kepada kami, Al Hasan bin

Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Syababatr

menceritakan kepada kami, ia berkata: Waraqa menceritakan

kepada kami, Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syibl menceritakan kepada kami, Al Mutsanna

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq menceritakan

kepada kami, ia berkata: Abdullatr menceritakan kepada

kami, seluruhnya dari Waraqa, dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujahid, tentang firman Allah, ,ri, ,* & n "segala

As-Suyuthi dalam Ad-Durr AI Mantstr (5171), dan menisbatkannya kepada
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya, tetapi kami tidak menemukannya.
Ibid.

t36t
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sesuatu menurut uhtran," ia berkata, "(Maksudnya addah)

yang diukur dengan suafu ukuran."l363

21145. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujahid,

tentang firman Allah, pni ,* in "segala sesuatu menurut

uhran, " ia berkata, "Diukur dengan suafu ukuran."l364

21146. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ali bin

Al Haitsam menceritakan kepada kami, Yahya bin Zakariya

menceritakan kepada kami dari lbnu Jurad, dari Mujahid, ia

berkata, "Diukur dengan suatu ukuran."l365

21147. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: AIi bin
Haitsam menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin

Z*aiya menceritakan kepada kami dari Isma'il bin Abu
Khalid, dari Abu Shalih, tentang firman Allah, pij 16 in
"segala sesuatu merutrut uhtran," ia berkat4 "Dengan su,rfu

,r1rrr*.::1366

21148. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadah, tentang firman Allah, ,tij ,*,f nU:$V
"Dan Kami tumbuhkan padarrya segala sesuatu menurut

uhtran," ia berkata, "Arti kata fij"aAfidiketahui."I367

l36a

t365

t366

B6?

Mujahid dalam tafsirnya (hal.4l5),Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya Qn260),
dan Al Mawardi dalarn A*Nuhat wa Al 'Uyrn (31154).
Ibid
Ibid"
Ibmu Kacir dalam tafsirnya(U2a\.
Abdurazzaq dalam tafsirnya Qn$)dan tbrnu Katsir dalam tafsimya (5D49).
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21149. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadah, dengan redaksi yang semisalnya.1368

21150. Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku

mendengar Abu Mu'adzberkata: Ubaid menceritakan kepada

kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak

berkomentar, tentang firman Allah, yi, ,{, iir: "segolo

sesuatu menurut uhtran, " ia berkata, "Dengan suatu ukuran."

Ia berkata, "Arti kata yiy adahndiketahui."l36e

Sebagian ahli takwil berpendapat bahwa makna kalimat ini
adalah, Kami tumbuhkan pada gunung-gunung itu segala sesuatu yang

ditimbang. Maksudnya adalah emas, perak, timah, perunggu, dan

benda-benda lain yang ditimbang.

Menurut kami, pendapat yang paling mendekati kebenaran

adalah pendapat pertama, berdasarkan konsensus argumen ahli takwil,
dan yang berpendapat demikian adalatr:

2ll5l. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Taid

berkomentar, tentang firman Allah, pi,j ,6 &g: "srgolo

sesuotu menurut uhtran, " ia berkat4 "Segala sesuatu yang

ditimbang."l3To

@@o

,r$ Ibid
''o' Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41391)-
1370 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (7D260) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa

Al 'llyun (31154).
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'$rtfii15,#q$$s,
" D arr Kami telah menjadilcan untulcnru di bwni l<cpuhmt.
l<epuluanhidup, dm (Kanti menciptal<nr. Wlo) makhluk

makhlukyangl,enwsel<ali.l<alibulrar.peln,,herirezeki
l<epadmrya."

(Qs. Al tlijr [15] z 20)

ratrwit firman Auah: @'$t:ip J|,#teK$::)
(Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-
keperluan hidup, dan [Kami menciptakan pulal makhluk-makhluk
yang hamu sekali-kali buhan pemberi rezeki kepadanya)

Allah Ta'ala berfirman: K lW "Dan Kami telah

menjadilcan untulonu." Wahai manusia di muka bumi. ,#
"Keperluan-keperluan hidup". Kata J:,# merupakan bentuk jarnak

dari kata i4y*rgberarti keperluan hidup.

Ahli takwil berbeda pendapat tentang makna firman Allah, ;;5
'q;;"'i'F "Don mafutluk-maktiluk yang kamu sekoli-kali bukon

pemberi rezeki " Sebagian berpendapat bahwa maksudnya

adalah binatang melata dan binatang ternak, sebagaimana dijelaskan

dalam riwayat-riwayat berikut ini :

21152. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepada

kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Waraqa menceritakan kepada karni, Al Hasan bin
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Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Syababah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Waraqa menceritakan

kepada kami, Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syibl menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu

Najih, Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Seluruhnya dari

Abdullah, dari Waraqa, dari Ibnu Abu Najih, dari Mujatrid,

tentang firman Allah, q;a{'F Jj "Dan maHtluk-

makhluk yang kamu selrali-kali bulcan pemberi rezeki

kepadanya," ia berkata, "Binatang melata dan ternak."l37l

21153. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujahid,

dengan redaksi yang semis alnya.t372

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maksudnya adalatt

binatang liar secara khusus, dan yang berpendapat demikian adalatr:

21154. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Manshur,

tentang firman Allah, '$t-t/iri5 "Dan mafurluk-mafihluk

yang kamu sekali-kali bulcan pemberi rezeki knpadanya," ia

berkata, "Binatang liar."l373

Mujahid dalam tafsirnya (hal. 416) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
(7D260).
Mujalrid dalam tafsirnya (hal. 416), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(7D260),
Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al 'Uyun (31154), dan Ibnu Al Jauzi dalam

Zad Al Masir (41391).

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (7D260), Al Mawardi dalan An-Nukat wo Al
'Uyun (31154), dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (4/391).

t37t

l3?2
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Jadi, kata ;r "makhluk berakal" dalam firman Allah, ';'PJ5
',*t"Don maffitluk-maffitluk yang kamu sekali-lcali bukan pemberi

rezeki kepadanya," berdasarkan takwil ini, artinya adahh L "tidak

berakal". Namun itu jarang terjadi dalam bahasa Arab.

Pendapat yang paling mendekati kebenaran dan terbaik adalalt

yang berpendapat bahwa firman Allah, q;r" 5 'p Ji "Don

malrhluk-makhluk yang kamu selali-lrali bukan pemberi rezeki

lcepadanya, " artinya adalah budak, binatang ternak, dan binatang

melata. Maksudnya, Kami jadikan untuk kalian di bumi ini berbagai

sumber kehidupan, budak, binatang ternak, dan binatang melata.

Jika demikian maksudny4 maka kata yang tepat untuk

mengungkapkannya adalah 'g,r, karena orang Arab biasa berkata

demikian jika hendak memberitakan tentang binatang dan anak Adam

secara bersamaan. Takwil ini, berdasarkan penjelasan kami,

merupakan makna kalam jika kata 4r diposisikan sebagai 'athaf

(disambung) dari kata';eb, dengan arti, Kami jadikan untuk kalian

berbagai sumber kehidupan, dan Kami jadikan untuk kalian pula apa-

apayangkamu tidak memberi rezeki kepada mereka.

Sebuatr pendapat mengatakan balrwa kata U diposisikan

sebagai 'athafurfiikkata ganti p "kalian" dalam firman Allah, W)
'$1 "Drn Kami jadilan untuk kalian." Dengan demikian, maksudnya

adalah, Kami menjadikan untukmu di bumi sumber-sumber

kehidupanmu, dan makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan

pemberi r ezski kepadanya.

Menurutku, Manshur dalam pendapatnya yang mengatakan

batrwa takwilnya adalatr binatang liar, berpegang pada makna ini.

Tetapi, meskipun ketentuan ini dibolehkan dalam bahasa Arab, namun

ia sangat jauh dan sedikit, karena nyaris tidak ditemukan dalam
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batrasa Arab kecuali dalam kondisi darurat, seperti dalam syair berikut

ini:

9;Jt:Wt ,$i f s.L '& fur s* UL">6

"Tidalrkah kautanyalan kepada yang punya tengkorak tentang

mereka dan tentang Abu Nu'aim,

pemilikpanji yang merobek? "ti74

Kata ;; ,S?s disambung dengan kata p Aku telah,.
menjelaskan ketidakindahan ini dalam bahasa mereka.

@@@

",fr ) *S L,i;iG, *y;E :-n-* y- r*, i ob
"Dart tidak ada ses'uat;.r pun melainl<frrl padn slsi Kcmilah
khazarralmya; dan Kami tidak menutu:nlcmrnya melainlcmt

dengart ulsnan yang ttr.tenht.D

(Qs. Al Hijr [15]:21)

ra rrwir ri rm a n Altah : $S y,ii3;, i{{t6 J*$ WF e oy
,l$7 lOan tidah ada sesuatu pun melainkan pada sisi Kamilah

khazanahnya; dan Kami tidak mcnurunlcannya melain*an dengan

ukuran yang turtentu)

Allah Ta'ala berfirman, 'Tidak ada suatu hujan melainkan
pada sisi Kamilah khazanatrnya, dan Kami tidak menurunkannya

t371 Bait ini disebutkan oleh AI Farra' dalam Ma'ani Al eur'm etg6).

l
lr
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melainkan dengan suatu ukuran. Setiap belahan bumi memiliki
batasan dan daya tantpung, yang pengetahuannya ada di sisi Kami."

Penjelasan kami tersebut sejalarr dengan pendapat para ahli

takwil, dan yang berpendapat demikian adalah sebagai berikut ini:

2l 155. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu ldris

menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Abu Ziyad
menceritakan kepada kami dari seorang laki-laki. dari

Abdullah. ia berkata, "'l'idak ada suatu bumi yang terlalu

banyak hujannya dibanding bumi lain. Tetapi, Allah telah

menakdirkannya dan menetapkan ukurannya di bumi."

Kemudian ia membaca firman Allah. t:."*y;i, i"y
,,k ;+Jy,U:6 i{ti "Dun tittuk uttcr sestruttt pun

melainkan pada sisi Kamilah khazanahnya; clan Kumi tidak

menurunkunnl'a meluinkan dengan ukurun yong

tertentu. "l315

21156. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Yazid bin Abu Ziyad. dari

Abu Juhaifah. dari Abdullah. ia berkata. "Tidak ada suatu

tahun yang lebih banyak hujannya daripada tahun lain.

Tetapi, Allah menjauhkan hujan dari orang-orang yang

dikehendaki_-Ny-a. Kemudian ia membaca firman Allah. bl)
,,b s+$,f$ (,3'i{j-U't t"iy n/,t'Dan tittak acta

sesuatu pun melainkan pada sisi Kamilah khazanahnya: dan

Kami tidak menurunkannya melainlun dengan ukurun yang

tertentu'. "1376

1375 Lihat lbnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (4t392).
t376 At Mawardi dalam An-Nukat wo At 'IJyun (3/155) dan lbnu Katsir dalam

tafsirnya (E/250).
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21157. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ibrahim bin Mahdi Al Mashishi menceritakan

kepada kami, ia berkata: Ali bin Mushir menceritakan kepada

kami dari Yazid bin Abu Ziyad, dari Abu Juhaifah, dari

Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, *Tidak ada satu tahun yang

lebih banyak hujannya daripada tahun lain, tetapi Allatr

membagi sesuai kehendak-Nya. Satu tahun di sini dan satu

talrun di sana. Allah berfirman, 6ryi1,3---$1,;!rgo[
lfr l+iyllit 'Dan tidak ada sesuatu pun melainkan

pada sisi Kamilah khozanahnya; dan Kami tidak

menurunkannya melainkan dengan uhtran yang

tertentu'. 't1377

21158. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij

berkomentar, tentang firman Allah, fr1i}7L83*,$1,,;}, goy
"Dan tidak ada sesuatu pun melainkon pada sisi Kamilah

khazanahnya," ia berkat4 "Maksudnya adalatr hujan secara

khusus."l378

21159. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami, Isma'il bin Salim mengabarkan

kepada kami dari Al Hakam bin Utaibatr, tentang firman

Allah, ,,fr )4 {1 ,ifi L "Dan Kani tidok

menurunlannya melainlcon dengan ulruran yang tertentu," ia

berkata, *Tidak ada satu tatrun yang lebih banyak hujannya

tln lbid
r37t Lihat Ibnu AI Jauzi dalam Zad Al Masir (41392).
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atau lebih sedikit hujannya daripada tatrun lain. Tetapi, Allah

memberi hujan kepada satu kaum dan menjauhkannya dari

kaum lain, batrkan mungkin hujan itu turun di laut."

Ia berkata, "Kami mendengar, bersamaan dengan hujan itu,

turun malaikat yang jumlatrnya lebih banyak daripada jumlatt

anak iblis dan anak Adam. Mereka menghitung setiap tetes,

di mana iajatuh dan apa yang ditumbuhkannya?"137e

@@@

;ifiYstgJ,frl
.Ur.;^TT

-zta 
'

"Don Kand tnlah meniupl<mr angln mfiik mengawinl<mt

(tllrnrkth-aurntbulwrr) dm Karni turur.l<frn lwian dmi langit,

lahKarnibqi mip11tml<ilnau dengan dh ittt, dmt sel<ali'l<dli

bul<srJlah l<mw y aflg mmyimp anvny a."

(Qs. Al Hijr [15]:22)

i,Cigt'*6;Y"€j'd.f Kft

Tatrwit lirman Altah: _'.( l$t t\i;E 'eJ'{$l&ft
'6i*,:i AQijK*j* @an Kami tetah ieniipkan angin

untuk rnengawinkan [tumbuh-tumbahanJ dan Kami turunhan

hujan dari langit, lalu Kami beri minum kamu dengan air itu, dan

sehali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya)

t37e Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (7D260) dan Ibnu Katsir dalarn tafsirnya
(8r2s0).
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Para ulama qira'at berbeda pendapat tentang bacaan ayat ini.
Mayoritas ulama qira'at membacan yu, e,l'C:Jl 6aiYr. Sebagian

ulama qira'at Kufah membacanya, gJlt-r1:'ji3. Kata foilt "angin"
berbentuk tunggal, tetapi disifati dengan kata yang berbentuk jaraak,

Vaitu grri "yaug mengawinkan". 1380

Meskipun ia berbentuk tunggal, tetapi maknanya adalah

jarnak, karena bisa dikatakan bahwa angin itu datang dari setiap arah

dan berhembus dari setiap tempat, sehingga sifatnya jamak. Ketentuan

ini sama seperti dalam kalimat vQ ?]f "negeri yang jauh".

Sedangkan kalimat UlalUV sama seperti syair berikut ini:

'arpt 4 il;,,-i'r7 :ilif \Fr+sriAriA
"Musim hujan tiba, namun bajuht usang.

Lagi s e dikit, s ehingga diter tawai Taww aq. " 
t 3I t

Demikianlatr yang dilahkan orang-orang Arab terhadap

sesuatu yang mencakup banyak.

Para ahli bahasa Arab berbeda pendapat mengenai alasan kata

Sy'f aisirati dengan t<ata (liyang secaxa batrasa berarti "yang kawin
atau yang bunting", padahal pada kenyataannya angin adalah yang

mengawinkan, karena anginlah yang mengawinkan antara awan

t3m Mayoritas ulama membacanya, LSt dalam bentuk jamak.

Ulama Kufah (Hamzah, Thalhah bin Mushri{, A'masy, dan yahya bin Watsab)
membacanya, i|!t dalam bentuk tunggal.

Lihat Al Muharrar Al llajizkarya Ibnu Athilyah (31357).

Bait ini terdapat dalan Lisan Al 'Arab (entri: di!i).
Tawwaq yang dimaksud adalah anak penyair.
Syair ini juga disebutkan oleh Al Farra'dalam Ma'ani Al eur'an etgT).
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dengan pohon. sebagaimana dalam kalimat Ur irL yang artinya, unta
yang bunting.

sebagian ahli nahwu Bashratr berkata, "Kalimat et'&lberarti angin-angin yang mengandung atau bunting. Seolah-oi-ah a,r-gin
itu bunting karena di dalamnya adakebaikan, sehingga seakan-akan ia
bunting atau mengandung kebaikan.,,

Sebagian dari mereka mengatakan bahwa maksudnya adalatr,
angin itu mengandung awan. Ini menunjukkan makna tersebut, karena
jika angin itu menciptakan awan dan di dalamny a adakebaikan, maka
kata ini tepat untuknya.

sementara itu, sebagian ahli nahwu Kufah mengatakan bahwa
kalimat ini mengandung dua makna:

Pertama, angin dianggap sebagai yang bunting karena ia
melewati debu dan air sehingga terjadi pembuahan di dalamnya. oleh
karena itu, dikatak* U) !i-l "angin yang bunting',. Sebagai buktinya,

4ll"l, menggambarkan angin adzab daram Al eur'an sebagai berikut,

@;tif 'di;*g;5 tti6aj "Dan juga pada (kisah) Aad ketika
Kami Hrimkan kepada mererra angin yang membinasaran." (es. Adz-
Dzaariyaat [51]: al)

Allah menyebut angin itu 'r.;6 
(secara bahasa berarti mandul)

apabila ia tidak mengandung.

Kedua, angin disifati sebagai yang bunting, meskiprur
sebenarnya dia yang mengawinkan. Sama seperti kalimat i6 ,Jt V*g
berarti, malam yang tidur, padahal sebenarnya tidur itu ada di waktu
malam. Juga seperti kalimat 'rg i yang artinya, rahasia yang
menyembunyikan, padahal sebenarnya rahasia yang disembunyikan.
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Jadi, dalam bahasa Arab, isim maf'ul (kata benda objek) bisa

digantikan dengan isim fa'il (kata benda pelaku). Begitu pula

sebalikny4 seperti kata !it3 rb yang secara harfiatr berarti air yang

memancarkan, padahal yang benar adalah air yang dipancarkan.

Pendapat yang benar menurutku adalatr, angin itu bunting,

sebagaimana disifatkan Allah, meskipun ia juga mengawinkan antara

awan dengan pohon. Jadi, angin itu bunting sekaligus mengawinkan.

Ia bunting karena mengandung air, dan ia mengawinkan karena ia

mempertemukan awan dengan pohon. Hal ini seperti pendapat

Abdullah bin Mas'ud.

21160. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Al

Muharibi menceritakan kepada kami dari A'masy, dari

Minhal bin Amr, dari Qais bin Sakan, daxi Abdullah bin

Mas'ud, tentang firman Allah, '€j'{$l61tYt "Dan Kami

telah meniuplan angtn untuk mengau,inkan (tumbuh-

tumbuhan)," ia berkata, *Allah mengirim angin, lalu ia
mengandung air, menggerakkan awan, lalu ia matang seperti

bunting yang matang, lalu ia menurunkan hujan."l382

21161. Abu Sa'ib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari A'masy, dari

Minhal, dari Qais bin Sakan, dari Abdullah bin Mas'ud,

tentang firman Allah, '€j'{fll$art "Dan Komi telah

meniuplcan angin untuk mengm,inkan (tumbuh-tumbuhan), "

ia berkata, "Allah mengirimkan angin, lalu ia mengandung

r3t2 .16nu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41394) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya
(82s1).
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air dari awan, lalu ia menggerakkan angin, lalu ia matang

seperti bunting yang matang."l383

21162. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Asbath bin Muhammad dari Al A'masy, dari Minhal
bin Amr, dari Qais bin Sakan, dari Abdullatr bin Mas.ud,
tentang firman Allah, At '€f t1bfi "Dan Kami telah
meniupkan angin untuk mengowinlran (tumbuh-tumbuhan), "
ia berkata, "Allah mengirim angin, lalu ia mengandung air,
lalu ia mengeluarkan air dari awan, lalu awan itu matang
seperti bunting yang matang, lalu ia menurunkan hujan."l38a

Dengan kalimat "Allah mengirimkan angin, lalu ia
mengandung air", Abdullatr menjelaskan batrwa angin itulatr yang
bunting, karena ia mengandung air, meskipun ia juga mengawinkan
antara awan dengan pohon.

Sedangkan kelompok atrli takwil lain mengarahkm sifat (!'J
kepada makna yang mengawinkan, dan kata g! ainrncsikan sebalai
pengganti kalimat i9il "y-g mengawinkil',, sebagaimana syair
Nahsyal bin Hari berikut ini:

etrUt'^L:* )i'*i, lrt:d. 6.u.'+i'&.
"Biarkan Yazid yang malang itu ditangisi lwrena sikap merendahnya

Dan diajugo lebih lusuh dari orangyang dilempori dengan banyok

lemparan.'t385

t313

r3t4
Ibid.
HR Ath-Thabrani dalam Al Kabir (9Ds4, no. 9080), Ibnu Ar lauzi daram zad
fl Masir (4/394), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (3t3gl).
e..ait in-i milik Nahsyal bin Hari yang merapati saudaranya. Bait ini juga
disebutkan oleh Abu Ubaidah dalamMajaz At eur'an(U34gi.



TafstAh:Ihafui

Juga seperti syair Nabighah berikut ini:

t',fityU *--ul f: -u-+,1u.4,,5
"serahkan kepadaht tugas yong melelahlan, wahai Umaimah,

dan malam htjalani yang lambat gerak bintang'bintangnya. "t 386

21163. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami,

ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari A'masy,

dari Ibrahim, tentang firman Allah, 'ef di&ft "Dan

Kami telah meniupkan angin untuk mengavtinlran (tumbuh-

tumbuhan)," ia berkata, "Maksudnya adalatr mengandung

awan.'1387

21164. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari A'masy, dari lbrahim, dengan

redaksi yang semisalnya. 
I 388

21165. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada karni dari A'masy, dari Ibrahim,dengan

redaksi yang semisalnya.l38e

Bait ini terdapat dalarn Ad-Diwan (hal. 9), dalarn qasidah-nya yang masyhur.

Di dalamnya ia memuji Amr bin Harits Al Ashghar bin Harits Al A'raj bin
Harit Al Akbar bin Abu Syamr yang kabur ke Syam dan menetap di sana.

Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41394) dan lbnu Katsir dalam tafsirnya
(8,nsD.
Ibid
Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41394) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya
(8251).

t387

tStt

t3E9
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21166. Ya'qub menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Aliyyah
menceritakan kepada kami ari Abu Raja, dari Hasan,tentang

firman Allah, et'6j&fi "Dan Kami telah meniupkan

angin untuk mengawinlcan (tumbuh+umbuhan), " ia berkata,

"Mengawinkan pohon." Aku lalu bertanya, "Atau
mengawinkan awan?" Ia menjawab, "Juga mengawinkan

awan. Ia mengeluarkan airnya hingga turun hujan.'I3eo

21167. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq bin Sulaiman

menceritakan kepada kami dari Abu Sinan, dari Habib bin
Abu Tsabit, dari Ubaid bin Umair, ia berkata, "Allah
mengirimkan awan pertanda gembira, lalu ia menyapu bumi.

Kemudian Allah mengirimkan angin yang menimbulkan

awan. Kemudian Allah mengirimkan angin yang

menghimpun awan. Kemudian Allah mengirimkan angin
-yang mengawinkan pohon. Allah berfirman, '&i fi5i\3

dJ 'Oo" Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan

(lum b uh - t umb u han) "' I 3e I

21168. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadatr, tentang firman Allah, '€J'€f W,;V "Dan

Kami telah meniuplun ongin untuk mengavvinl<an (tumbuh-

tumbuhan)," ia berkata, "Ia mengandung awan. Di antara

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (7D261) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (41394).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (7D261) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa
Al'Uyun (3/155).

t39o

r39t
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angin itu ada yang berupa adzab dan ada yang baupa

"ahmat."l392

21169. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Mu'ammar, dari Qatadatr, tentang firman Allah, '$)i "Urruk

mengawinkan," ia berkat4 "Ia mengawinkan air di dalam

awan."l393

2ll7}. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abbas,

tentang firman Allah, '&1 "(Jntuk Mengmttinknn," ia

berkata, "Ia mengawinkan pohon dan mengeluarkan air dari

aw1n."1394

2ll7l. Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku

mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid mengabarkan kepada

kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhaltttak

berkomentar, tentang firman Allah, '€j'{416aiYt "Dan

Kami telah meniupkan angin untuk mengautinkan (tumbuh'

tumbuhan)," ia berkat4 "Angin yang dikirimkan Allatl

kepada awan, lalu ia membuahinya, sehingga awan itu

mengandung uir."""

21172. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad

bin Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa bin

1192

r3y3
AI Mawardi dalamAn-Nukatwa Al 'llytn(31155).
Abdurrazzaq dalam tafsirnya (2D53) dan Al Mawardi dalarn An-Nukat wa Al
'IJyan (31155).

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Uyun (31155).

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya Qn26D dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (41394).

l39tl

t395
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Maimun menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Mihzam
menceritakan kepada kami dari Abu Hurairah, ia berkata:

Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

JU ht ;i dt A, , etrut dt Ai ,*t ,y LrLr alt
{il'i{,v'W: Ys G

"Angin Selatan dori surga, dan itu adalah angin yang
. mengawinkan, yang disebutkan Allah di dalam Kitab-Nya,

dan yang mengondung barryak manfaat bagi manusia. "t3e6

21173. Abu Jamahir Al Hamshi (atau Al Hadhrami) Muhammad bin
Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul
Azizbin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubais

bin Maimun Abu Ubaidah menceritakan kepada kami dari

Abu Mihzam, dari Abu Hurairah, ia berkata: Aku mendengar

Rasulullah SAW...." Lalu ia menyebutkan hadits yang

semisalnya.l3eT

Firman Alrah, l$(.i..\ iti {3i b ff;v ,,Dan Kami
turunlran hujan dari langit, lalu Kami beri minum kamu dengan air
itu." Diamemaksudkan, "Kami turunkan hujan dari langit, lalu kami
siramkan air hujan itu kepada kalian sebagai minuman bagi tanah

kalian dan binatang ternak kalian."

Seandainya artinya adalah, Kami turunkan hujan agar kalian
meminumnya, maka kalimat yang tepat adalah, 'o'|3rt,i,karena bagi

Ibnu Al Jauzi dalam zad Al Masir (4/394). Status hadits marfu'.Ibnu Katsir
dalam tafsirny a (8 DS l, 252), dan menurutnya hadits ini lemah s ana d-ny a.
Status hadits telah disebutkan.

r395

t397
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orang Arab, kalimat 'r$; ltanpatambatran huruf alif di depan) artinya

yaitu: Aku memberinya minum. Tetapi jika mereka mengucapkan,

if,f maka artinya, aku membuatnya bisa mengairi, entatr itu tanahnya

atau binatang ternaknya, sebagaimana dalam syair Dzumrmmah

berikut ini:

*vf:r:l+ ftJia
^-g>,-,, i)t--ri ,#.1

"Aht hentikan untaht di atas ieiak Maltyah.

Alat terus menangis dan bicara kepadanya.

Aht berdoa jejalrnya tersiram, juga sebagian yang htlcabarlran dalam

hati.

Namun bebatuan dan tempat bermainnya terus bicara kcpadaht."t3es

Begitu juga jika Anda memberikan kulit kepada seseorang

untuk dijadikan kantong minum, Anda akan berkata ,ttl'r*i"(.
Adapun firman Allah, 'q)$fi ;3t1VS "Dan sekali-kati

bulranlah lamu yang menyimpannya," dia mengatakan: Kalian

bukanlah orang-orang yang menyimpan air yang Kami turunkan dari

langit lalu Kami jadikan sebagai pengairan unruk kalian. Kalian tidak

bisa menghalangi orang yang Aku beri minum, karena air itu ada di

tangan-Ku dan kembali kepada-Ku. Aku memberi minum kepada

siapa yang Aku kehendaki, dan menghalangnya dari siapa yang Aku

kehendaki.

Penakwilan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam riwayat

berikut ini:

r3eE Dua bait ini terdapat dalam Ad-Diwan Qral.82) dari sebuah qasidah, yang di
dalamnya penyairnya memuji seorang gadis dari keluarga Marwan.

:,. 1o, ., , t '.1.
\ft;,v 4.ft dte t4)

'hr'r js ;J #1,



SunahAtHiir

21174. Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufuan berkomentar,

tentang firman Allah, q*:i A1-g/, "Dan setrali-kali
bukanlah lcamu yang menyimpawUa," ia berkata,

"Maksudnya, kalian tidak bisa menghalanginya." I 3s

@o@

i4gi$i W "iij@'bjyrrtip, 4; ** # uV

@ "* & f,;W3 *Lt @ t,rigt W'i,&
" D an seszr,nggulvry a benm.b enar Karnilah y ong

mengliduplran dm mematil<an danKa'nrti (pulalah) ymr1
mew misi. D arr seswnggut*y a Kanl,i' talah nwngetalrui

or(mg.or(mg yalng teilalwlu dmipadamu dm sesrrngguhnya
Karri mengetahui pula orcmg.orang yang terkqrrudiart

( dmip cidarw). Senrnggu l*y a Tuharurn4 Diatah y $tg al<mt

menghimpunl<mt mqelo. Sesunggzhny a Dia adatah Mdha
Bii alcsana lagi Molha Mengetdhui."

(Qs. Al Hijr [15] z 23.25)

Takrvil firman Altah: fij@'olj;il4ll|*ii$$S
@W&'j:;:€fr 'j4,"b13@l*Xtr*'S;{riot#lcr;-
@an sesungguhnya benar-benar Kamiloh yang menghidupkan dan
mematikan don Kami [pulalahJ yang mewarisl Dan sesangguhnya

t3ee sufian Ats-Tsauri dalam tafsimya (hal. r59), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
(7D261), Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarail (3/399), dan Ibnu Al Jauzi
dalam Zad Al Masir (41395).
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Komi teloh mengetahui orang-orang yang terdahulu daripadamu

dan sesungguhnya Kami mengetahui pula orangorang yang

terkemudian [daripadamuJ. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yong

akan menghimpunkon mereko Sesungguhnya Dia adolah Maha

Bijalesana lagi Maha Mengetahui)

Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Kamilah yang

menghidupkan yang mati jika Kami menghendaki, serta mematikan

yang hidup jika Kami menghendaki. Kami mewarisi bumi ini beserta

isinya dengan mematikan mereka semua, sehingga tidak ada yang

hidup kecuali telah tiba batas waktunya."

Para ahli takwil berbeda pendapat dalam menakwili ayat, 'itrj

{rnZA W';;ft #t io ii$l g; " Dan sesungguhnva Kami te lah

mengetahui orang-orang yang terdahulu daripadamu dan

sesungguhnya Kami mengetahui pula orang-orang yang terkcmudian

(daripadamu)." Sebagian berpendapat batrwa maknanya adalatr,

sesungguhnya Kami telah mengetahui umat-umat terdatrulu dan telatr

binasq umat yang telatr diciptakan dan masih hidup, serta yang belum

diciptakan melainkan akan dicipakan.

Pendapat tersebut dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut

ini:

21175. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Su&an

menceritakan kepada kami dari ayahnya, dfii Ikrimatr,

tentang fi rman Al lah,{4*AW 16i & Wrl,*;t W |i$ " D an

sesungguhnya Kami telah mengetahui orang-orang yang

terdahulu daripadamu dan sesungguhnya Kami mengetahui

pula orang-orang yang terkemudian (daripadamu)," ia
berkata, 'oKata i4D73]1 berarti yang telah diciptakan dan
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umat-umat yang telah berlalu. Sedangkan kata tii$
berarti yang belum diciptakan."laoo

21176. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Hakam menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Qais

menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Masruq, dari

Ikrimah,tentangfi rmanAllah,W'ti&1ryr;t{ft{$Iit
{+iA "Dan sesungguhnya Kami telah mengetahui orang-

orang yang terdahulu daripadamu dan sesungguhnya Kami

mengetahui pula orang-orang yang terkemudian

(daripadamu)," ia berkat4 "Mereka semua adalatr ciptaan

Allah. Allah mengetahui siapa yang diciptakan di antara

mereka hingga hari ini, dan mengetahui siapa yang akan

diciptakan-Nya setelah hari ini."raol

21177. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdnrrazzaq menceritakan kepada kami, Ibnu At-Taimi

menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Ilaimah, ia
berkata, *Allah menciptakan makhluk dan telatr selesai dari

urusan mereka. Kata ir#7;J3jl1 artinya yang telah selesai

diciptakan. Sedangkan kata t#A artinya yang masih

berada dalam tulang sulbi laki-laki dan belum keluar."r402

Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al 'Uyun Qll56) dan Ibnu Al Jauzi dalam
Zad Al Masir (41396).
Ibid.
Abdurrazzaq dalam tafsirnya Qt257) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir
(4t3e6).
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21178. Muhammad bin Abu Ma'syar menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abu Ma'syar menceritakan kepadaku, ia berkata:

Aku mendengar Aun bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud

mengingatkan Muhammad bin Ka'b tentang firman Allah,

6;eZI:t W'ii3 ia *rfgn W'ii5 " Dan s e sungsuhrrya

Kami telah mengetahui orang-orang yang terdahulu

daripadamu dan sesungguhnya Kami mengetahui pula

orang-orang yang terkcmudian (daripadamu)." Aun bin
Abdullah bin Utbah bin Mas'ud berkata, "Sebaik-baik shaf

bagi laki-laki adalah yang di depan, dan seburuk-buruk shaf

bagi laki-laki adalatr di belakang. Sebaik-baik shaf bagi

perempuan adalatr di belakang, dan seburuk-buruk shaf bagi

perempuan adalatr di depan."l4o3 Muhammad bin Ka'b lalu
berkata, "Btrkan demikian maksud firman Allah, W'$5
#r'u#13J1 'Dan sesungguhnya Kami telah mengetahui

orang-orang yang terdahulu daripadana'. Maksud kalimat

iyrtgl adalatr orang yang telatr mati dan terbunuh.

Sedangkan maksud kalimat itigfi adalatr orang-orang

yang menyusul mereka sesudah itu. Sesungguhnya Tuhanmu

akan membangkitkan mereka, dan Dia Matra Bijaksana lagi
Matra Mengetahui." Aun bin Abdullatr lalu berkata, ..Semoga

Allah memberimu taufik dan membalasmu dengan balasan

yang baik."lam

Hadits ini mirip dengan hadits Nabi SAW riwayat Abu Hurairah, batrwa beliau
SAW bersabda, "Sebaik-baik shaf baik laki-laki adalah yang paling d"pan,
dan seburuk-buruk shaf bagi mereka adalah yang di betakang. sebaik4aik
shaf bagi perempuan (alah di belakang, dan seburuk-buruk shaf bagi
perempu(m adaloh di depan" HR. Muslim dalam kitab Shatat 1no. t:Z),
Ahmad dalam musnadnya (2D47), dan Al Haitsami dalam Majma' Az-Zawa,id
Qte3).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (7D262).
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21179. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Mu'tamir menceritakan kepada kami dari ayahnya,

ia berkata: Qatadatr berkat4 "Maksud kalimat 6:+{-IIt
adalatr orang yang telatr berlalu, sedangkan maksud kalimat

tii$ adalah yang masih berada di tulang sulbi laki-
1u6.;:1405

21180. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Sa'id bin Manshur menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abu Ahwash menceritakan kepada kami, ia berkata:
sa'id bin Masruq menceritakan kepada kami dari Ikrimah
dan Khashif, dari lvfujahid, tentang firman Allatr, W'il5
tiZA W'iit ia i*+lSt ,Dan sesungsuhnya Kami
telah mengetahui orang-orang yang terdahulu daripadamu
dan sesungguhnya Kami mengetahui pula orang-orang yang
terkemudian (daripadamu), " ia berkata, ..Maksudnya 

adalatr

'- orang yang sudah mati dan yang masih hidup.,,la6

21181. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada karni, sa'id menceritakan kepada kami
dari Qatadah, tentang firman Allatr, .&W+lgt$fij
"Dan sesungguhnya Kami telah mengetahui orang-orang
yang terdahulu daripadamu." Ibnu Abbas berkata,
"Maksudnya adalah Adam AS dan keturunannya yang telatr
berlalu." Dan tentang firman Allah, {+l#t$'ii| ,,Dan

sesungguhnya Kami mengetahui pula orang-orang yang
terkemudian (daripadamu), " iaberkat4 .,Maksudnya adalah
yang masih ada di dalam tulang sulbi laki-1u1i.,,r407

I'O5

Itl06

t&7

Al Qurthubi dalam Al Jami' li Ahkan Al eur'an(10/19).
Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41396).
Al Quthubi dalam Al Jami' li Ahkan At eur'an (lO/19).
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21182. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadatr, tentang firman Allah, W'i65
i#A W'iii #e Arf:X " Dan sesungguhnya Kami

telah mengetahui orang-orong yang terdahulu daripadamu

dan sesungguhnya Kami mengetahui pula orang-orang yang

terkcmudian (daripadamu)," ia berkata, "Maksud kalimat

i,ry+ijJ5ftadalah Adam dan orang-orang sesudatrnya, hingga

turun ayat ini. Sedangkan maksud kalimat |DjA adalah

setiap keturunan Adam yang belum dicipakan."lao8

Abu Ja'far berkata: Menurutku, maksud ayat ini adalah apa

saja yang belum diciptakan dan yang sudah diciptakan.

21183. Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan

kepada kami dari ayatury4 dari Ikrimatr, ia berkat4 "Maksud

kalimat ,-$TJij;ladalah orang yang keluar dari tulang sulbi

laki-laki. Sedangkan maksud kalimat ';#gI:t adalatr yang

belum keluar dari tulang:ulbi laki-laki." Allah berfirman, 'o[

'# & iiS"ffi';, '-{ 'sesungguhrrya Tuhanmu, Dialah
yang akan menghimpunkan mereka. Sesungguhnya Dia
adalah Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahul.,l4(D

Ulama takwil lain mengatakan bahwa maksud kalimat

iA+{*ft adala}r orang-orang yang telatr binasa. Sedangkan maksud

kalimat tii$ adalah yang belum dibinasakan. Adapun yang

berpendapat demikian adalah sebagai berikut:

tnot Abdurrazzaq dalam tafsirnya (2D56).
too Abdurrazzaq dalam tafsirnya QDs6) dan Ibnu Al Jauzi daram zad Al Masir

(4t3e6).
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21184. Muhammad bin Sa'id menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayatrku menceritakan kepada kami, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepada kami dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, .'15

';irg*fi W'ii:t ;d iu+f*ft f4 "Dan sesungguhnva

Kami telah mengetahui orang-orang yang terdahulu

daripadamu dan sesungguhnya Kami mengetahui pula

orang-orang yang terlccmttdian (daripadantu)"' ia berkata'

*Maksud kalimat irr+l3l adalatr orang-orang yang telah

mati. Sedangkan maksud kalimat tnJ$adalah yang masih

hidup."lalo

21185. Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku

mendengar Abu Mu'adzberkala: ubaid mengabarkan kepada

kami,iaberkata:AkumendengarAdh-Dhahhak
berkomentar, tentang firman Allah, {*'*#W'lili.-,,Dan 

sesungguhrrya Kami telah mengetahui orang.orang

yang terdahulu daripadamu," ia berkat4 "Maksudnya adalatr

yang telatr mati di antara kal1,.l";t;ii$ W 'iit "Dan

sesungguhnya Kami mengetahui pula oranS-orang yang

terkcmudian (daripadamu), " ia berkata, *Maksudnya adalatr,

yang masih hidup di antara mereka.,, Adapun maksud firman

Allah ini adalatr: Kami mengetattui orang yang telatr mati dan

yang masih hiduP."l4lI

21186. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu wahb

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu zatd

r4ro Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya On262) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-

Taruil(31399).
r4tr ei fufu**ai'dalam An-Nukat wa Al 'Uyun (3/156) dan Ibnu Al Jauzi dalam

Zad Al Masir (41396).
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berkomentar, tentang firman Allah,'64'u:4131$'ii5
i;fd:lAr'iif2 "Don sesungguhnya Kami telah mengetahui

orang-orang yang terdahulu daripadamu dan sesungguhnya

Kami mengetahui pula orang-orang yang terkcmudian

(daripadamu)," ia berkata, *Maksud kalimat 14gi3i1
adalatr orang-orang yang telah berlalu dari umat-umat

pertama, Sedangkan maksud kalimat tii$ adalatr yang

masih hidup."la12

Ulama takwil lain berpendapat batrwa maksudnya adalatr,

Kami benar-benar mengetatrui orang-orang yang telah berlalu pada

awal penciptaan, dan orang-orang yang hidup di umat terakhir. Dan,

yang berpendapat demikian adalatr sebagai berikut:

21187. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, ia berkata:

Daud menceritakan kepada kami dari Amir, tentangiyat, 'i{j
igZSt W'ii| {* w;;:lt W "Dan sesunsguhnya

Kami telah mengetahui orang-orang yang terdalrulu

daripadamu dan sesungguhnya Kami mengetahui pula

orang-orang yang terkemudian (daripadamu)," ia berkat4
3'-Maksudnya adalah- makhluk pertama dan maktrluk

terakhir."l4l3

21188. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ibnu Abi 'Adi menceritakan kepada kami dari Daud, dari

Asy- Sya' bi, tentang firman Allah,'jil3 iQ i4{5 W 3fi
tid W "Dan sesungguhnya Kami telah mengetahui

Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41396) dan Al Qurthubi dalarn Al Jami' li
Ahkan Al Qur'an (10/19). Keduanya dari Ibnu Abbas dan Dhihak.
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Uyun (31156), Ibnu Al Jauzi dalarn Zad Al
Masir (41397), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarail (31399).

l4t2

t4t3
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orang-orang yang terdahulu daripadamu dan sesungguhnya

Kami mengetahui pula orang-orong yang terkemudian

(daripadamu)," ia berkat4 "Yang telatr berlalu pada awal

penciptaan, dan yang belakang pada aktrir penciptaan."lala

21189. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ali bin Ashim menceritakan kepada kami dari Daud

bin Abu Hindun, dari Amir, tentang firman Allah, W'ii3
'try)'"'"Jrt"Don sesungguhnya Kami telah mengetahui

orang-orang yang terdahulu daripadamu," ia berkata,

"-Maksudnya adalah- orang-orang ada pada masa lalu.

Sedangkan maksud kalimat 1DZA adalatr yang ada di

dalam tulang sulbi lakiJaki dan ratrim perempuan."l4ls

Para atrli talfl ril lain berpendapat bahwa maknanya adalah,

Kami benar-benar mengetahui umat-umat terdahulu dan orang-orang

yang ada kemudian dari umat Muhammad SAW. Adapun yang

berpendapat demikian adalah sebagai berikut:

21190. Mutrammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepada

kami, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Waraqa menceritakan kepada kami, Al Hasan bin

Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Syababatr

menceritakan kepada kami, ia berkata: Waraqa menceritakan

kepada kami, Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia
berkata: Semua dari Syibl, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

t4ltl

l4l5
rbid.
Ibid.
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batrwa maksud kalimat iA+7;-J3j;1 adalah generasi-generasi

pertama. Sedangkan maksud kalimat 'Uigfi adalatr umat

Muhammad SAw.l4l6

2ll9l. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujahid,

dengan redaksi yang semisalnya. 
lalT

21192. Al Hasan bin Mtrhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdul Malik menceritakan kepada kami dari Qais,

dari Mujatrid, tentang firman Allah, &ArlStW'i||
ir*ZdA;,'((s "Dan sesungguhnya Kami telah mengetahui

orang-orang yang terdahulu daripadamu dan sesungguhnya

Kami mengetahui pula orang-orang yang terkcmudian

(daripadamu)," ia berkata, "Maksud kalimat iA+t{fl
adalah umat-umat pertama, sedangkan maksud kalimat

irii$adalah umat Muhammad SAW.'r ar t

21193. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ats-Tsuri

mengabarkan kepada kami dari Abdul Malik, dari Mujatrid,

dengan redaksi yang semisalnya. Iale

2llg4. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Husyaim

Mujahid dalam tafsirnya (hal. 416), Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (7D262),
Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al 'Uyun (3/156) dan Ibnu Al Jauzi dalam
Zad Al Masir (4/397).
Ibid.
Ibid.
Ibid.

I'll7
I'llt
lill9



SuuhAlHiir

menceritakan kepada kami dari Abdul Malik, dari Qais, dari

Mujatrid, dengan redaksi yang semisalnya. Di sini tidak

disebutkan Qais.ta2o

Ahli takwil lain berpendapat batrwa maknanya adalah, Kami

benar-benar mengetatrui orang-orang yaurtg terdepan dan orang-orang

yang terbelakang di antara kalian dalam hal kebaikan. Sebagaimana

dij elaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini :

21195. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman

Allah, i+iA gb'tft fu *rZ3jt W '.^ift "Dan

sesungguhnya Kami telah mengetahui orang-orang yang

terdahulu daripadamu dan sesungguhnya Kami mengetahui

pula orang-orang yang terkcmudian (daripadamu)." Al
Hasan berkata, "Maksudnya adalah orang-orang yang' 
terdepan dalam berbuat taat kepada Allah, dan orang-orang

yang terbelakang dalam berbuat maksiat kepada Allah."l42l

21196. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin

Aun menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan

kepada kami dari Abbad bin Rasyid, dari Al Hasan, ia

berkata" "Maksudnya adalah orang-orang yang terdepan dan

terbelakang atau lambat dalam kebaikan."Ia22

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maknanya adalatr, Kami
benar-benar mengetahui orang-orang yang maju ke depan di antara

um Suffan Ats-Tsuri dalam tafsirnya (hal. I59), Abdurrazzaq dalam tafsimya
QD57) dan Al Mawardi dalamAn-NukatwaAl 'Llyun (3/156).

t12r Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (7D262),Ibnu Al Jauzi dalam Zad At Masir
(41397), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarail (3/399).

1422 lbid.
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kalian dalam barisan shalat, dan orang-orang yang mundur ke

belakang dalam barisan shalat disebabkan wanita. Dan, yang

berpendapat demikian adalatr sebagai berikut:

21197. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami

dari ayahnya, dari seorang laki-laki yang mengabarkan

kepada kami, dari Marwan bin Hakam, ia berkata, "Orang-

orang mundur ke belakang demi wanita. Kemudian Allah
menurwrkan ayat, i;iilIt W'$j'3:+ i*+ljjt W'iij
'Dan sesungguhnya Kami telah mengetahui orang-orang

yang terdahulu daripadamu dan sesungguhnya Kami

mengetahui pula orang-orang yang terkemudian

(daripadamu)t. "t423

21198. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, Ja'far bin Sulaiman

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Amr bin Malik
mengabarkan kepada karni, ia berkata: Aku mendengar Abu
Iavza berkomentar, tentang firman Allah, iyr;f*,ftfej ii',
irrlillt W 'iii iQ "Dan sesungguhrrya Kami telah

mengetahui orang-orang yang terdahulu daripadamu dan

sesungguhnya Kami mengetahui pula orang-orang yang

terkemudian (daripadanu)," ia berkatq "Maksudnya adalah

orang-orang yang maju dan mundtu di antara kalian dalam

barisan shalat.'la2a

As-suyuthi dalan Ad-Dun Al Mantsur (5173) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya
(8D53',).

Abdunazzzq dalam tafsirny a QDS 6).

nat
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21199. Mutrammad bin Musa Al Hurasyi menceritakan kepada kami,

ia berkata: Nuh bin Qais menceritakan kepada kami, ia

berkata: Amr bin Malik menceritakan kepada kami dari Ibnu

Abbas, ia berkata, "Ada seorang wanita shalat di belakang

Rasulullah SAW. Demi Allah, aku belum pemah melihat

wanita sepertinya! Ketika mereka shalat, sebagian kaum

muslim maju, sementara sebagian lain mundur. Ketika

mereka sujud, mereka melihat wanita itu dari bawatr kaki

mereka. Oleh karena itu, Allatr menurunkan ayat, Q$'i52
tii$ W'iit {*'W#:S 'Don sesungguhnya Kami

telah mengetahui orang-orang yang terdahulu daripadamu

dan sesungguhnya Kami mengetahui pula orang'orang yang

t e r lre mudi an (dar ip adamu)t .nt 
42t

21200. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ubaidullah bin Musa menceritakan kepada karni, ia berkata:
' Nutr bin Qais menceritakan kepada kami, Abu Kuraib

menceritakan kepada kami, ia berkata: Malik bin Isma'il

menceritakan kepada kami, ia berkata: Nuh bin Qais

menceritakan kepada kami dari Amr bin Malik, dari Abu

Jatz.a, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Ada seorang wanita yang

sangat cantik shalat di belakang Rasulullah SAW, maka

sebagian orang maju ke shaf pertama agar tidak melihatnyq

dan sebagian orang mundur hingga di shaf belakang. Jika

mereka ruku maka mereka melihat wanita itu dari bawah

ketiak dalam shaf tersebut. Allah lalu menurunkan ayat

tl6 HR. At-Tirmi&i dalam Tafsir Al Qtr'an (3122), Ahmad dalam musnadnya
(l/305), dan Ibnu Majah dalam kitab Mendirikan Shalat (1046). Ibnu Abi
Hatim dalam tafsirnya (7D261), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Uyun
(31156), dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (8n$).
Mentnut Ibnu Katsir, status hadits ni gharib jiddan (sangat asing).
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(berkaitan dengan wanita tersebut), &'t4D1A1W 
-i65

tii$ W'ii;'Dan sesungguhnya Kami telah mengetahui

orang-orang yang terdahulu daripadamu dan sesungguhnya

Kami mengetahui pula orang-orang yang terkcmudian

(daripadamuf.uto"

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling mendekati

kebenaran menurutku adalatr yang mengatakan batrwa maknanya

adalah, wahai bani Adam, Kami benar-benar mengetahui orang-orang

yang telah mati di antara kalian, dan Kami juga benar-benar

mengetatrui orang yang mati belakangan di antara yang hidup, dan

juga mengetahui orang-orang yang belum dilatrirkan. Kami
menguatkan makna ini karena ada indikasi pada ayat sebelumnya,

yaitu firman Allah, 'b$ri\IfiL;j.4Fl(g "Don sesungguhnya

benar-benar Kamilah yang menghidupkan dan mematikan dan Kami
(pulalah) yang_mewarisi. " Juga indikasi pada ayat sesudahnya, yaitu

firman Allah, "'i13-'i,4-r\$ 
"srrungguhnya Tuhanmu, Dialah yang

alran menghimpunkan mereka. "

Ayat tersebut dimaknai demikian karena berada di antara dua

berita ini. Sebelumnya tidak ada pembicaraan yang menunjukkan

sesuatu yang berbeda darinya, dan tidak pula sesudahnya. Ada

kemungkinan ayat ini turm berkaitan dengan orang-orang yang maju

dan orang-orang yang mundur ke belakang karena wanita. Kemudian

Allah menjadikan makna yang dimaksud bersifat umum dan

mencakup semua manusia, sehingga dalam hal ini Allah berfirman

kepada mereka, "Kami benar-benar mengetatrui orang-orang yang

telah berlalu, menghitung mereka dan apa-apa yang mereka kerjakan.

Kami juga benar-benar mengetahui orang yang masih hidup di antara

1426 Status hadits telah disebutkan sebelumnya.
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kalian dan yang akan muncul sesudatr kalian, wahai manusia. Kami
juga mengetahui seluruh amal kalian -baik dan bunrknya- dan

menghitung semuanya, serta akan membangkitkan mereka semua

guna membalas mereka sesuai amalnya. Jika baik maka balasannya

baik, dan jika jelek maka balasannya juga jelek. Jadi, ini menjadi

ancaman dan peringatan bagi orang-orang yang mundur ke belakang

dalam barisan shalat lantaran wanita, serta bagi setiap orang yang

melanggar batasan Allah dan mengerjakan apa yang tidak diizinkan-

Nya. Hal ini sekaligus menjadi jaqii bagi orang yang maju ke depan

lantaran wanita, serta cepat-cepat mencari cinta dan ridha Allah dalam

setiap perbuatannya.

Firman-Nya, 'W.'i * iV "sesungguhnya Tulunmu,

Dialah yang akan menghimpunkan mereka. " Maksud ayat ini adalah,

watrai Mutrammad, sesungguhnya Tuhanmulatr yang akan

menghimprur semua makhluk dari awal hingga akhfu di sisi-Nya pada

Hari Kiamat, baik yang atrli taat di antara mereka mauprm yang atrli

maksiat. Setiap ciptaannya, baik yang pertama maupun yang terakhir.

Penjelasan kami ini sejalan dengan pendapat atrli takwil, dan

yang berpendapat demikian adalatr sebagai berikut:

21201. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada karni, Sa'id menceritakan kepada kami

. dari Qatadatr, tentang firman Allah, W 'j I "rlt
"Sesungguhnya Tuhawnu, Dialah yang akan

menghimpunkan merekq" ia berkata, "-Makzudnya
adalah- yang pertama dan yang terakhir.nt42T

An Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (7t2262) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-
Taruil (31400) tanpa sanad.
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21202. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abu Khaliq Al Qurasyi menceritakan kepada kami,

ia berkata: Su$an menceritakan kepada kami dari ayatrnya,

daxi Ikrimatr, tentang fimran Allah, W-'j * itt
"Sesungguhnya Tuhanmu" Dialah yang akan

menghimpunkan mereka," ia berkata, "Satu kelompok dari

sini, dan satu kelompok dari sana.'la2t

21203. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Haiiaj

menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha Al
Khurasani, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, 'j*LV
'W- "sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang akon

menghimpunkan mereka, " ia berkata, "Mereka semua mati,

kemudian Tutran mereka menghimpun mereka."l42e

21204. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Daud

bin Abu Hindun, dari Amir, tentang firman Allah, 'j:djilt
W. "sesunggulvtya Tuhanmu, Dialah yang akan

menghimpunkan mereka," ia berkata, 'Allah menghimpun

mereka semua pada Hari Kiamat."l430

Hasan berkata: Ali berkata: Daud berkata: Aku mendengar

Amir menafsirkan firman Allah, '# &'iS "sesungguhnya Dia
adalah Maha Bijaksana lagi Mala Mengetahui." Ia berkata,

"Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana dalam menghidupkan

mereka saat Dia menghidupkan mereka dan dalam mematikan mereka

Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (7D262) dan As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al
Mantsur (5176).
Lihat Al Baghawi dalan Ma'alim At-Tarzil (3/400).
As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (5176).
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saat Dia mematikan mereka. Dia juga Matra Mengetatrui tentang

jumlatt mereka, amal-amal merek4 yang hidup dan yang mati di

antara mereka, serta yang terdatrulu dan terkemudian di antara

mereka."l43l

Makna tersebut sejalan dengan riwayat berikut ini:

21205. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Mutrammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadah, ia berkata, "Mereka semua diketatrui

oleh Allah. Maksudnya yang terdatrulu dan yang

terkemudian."ta32

aoo

@pfiy;e$u'#'iigL$I'
o D ut sesunggulmy a Kani tclah merr.ciptol<orJ morulsia

(Afurr) dmi tarwh lifi kaing (yan1 brr;asal) dari Lumpn
hitam y orrrg dibrri benrlrtk."

(Qs. Al Hijr [15] z 26)

Tarrwil firman Ailah: @ eF {;ii}tY, ulr^{6L';i;
@on sesangguhnya Kami telah menciptohan manusia [AdamJ dari
tonah liat hering lyang berasalJ dari lumpur hitam yang diberi
bentuk)

Allah Ta'ala berfirman, "Kami menciptakan Adam, yaitu

manusia, dari lumpur hitam."

:i:l Lihat Fath Al Qadir karya Asy-Syaukani (hal.92g.
t412 Abdurrazzaq dalam tafsirnya (2t257).
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Ahli takwil berbeda pendapat mengenai arti kata W
Sebagian berpendapat bahwa artinya adalah tanatr liat kering yang

belum tersentuh api. Jika ia dilubangi maka terdengar swtra

berdenting. Pendapat ini dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

21206. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya

bin Sa'id dan Abdunahman bin Mahdi menceritakan kepada

kami, ia berkata: Su$an menceritakan kepada kami dari

A'masy, dari Muslim Al Bathin, dari Sa'id bin Jubair,

tentang Ibnu Abbas, ia berkata, "Adam diciptakan dari tanah

liat kering, dari lumpur hitam, serta dari tanah tiat. Lit. Kata

LiI artiny a yarlgbait. Sedangkan kata L;.ir u6irryu trr.p*
hitam. Adapun kata Jblle artinya tanatr yang dihaluskan.

Manusia disebut insan karena ia diberi perjanjian lalu

lupa.'1a33

21207. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada karni, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadatr, ten-tang firman Allah, ii$u'ti;.iigi;n;
@ p# f "Dan sesungguhnya Kimi telah menciptakan

manusia (Adam) dari tanah liat kcring (yang berasal) dari

lumpur hitam yang diberi bentuh" ia berkata, "Kata ,*g
artinya: Tanatr liat kering yang terdengar suara

dentingnya."la3a

21208. Muhammad bin AMul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah, ;rr';${6l';n;

1433 Kami tidak menemukan atsar ini dalam rujukan-rujukan yang kami punya.
1434 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al't un (3tl5}:
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W "Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia

(Adan) dari tanah liat kcring."ra3s

21209. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Humaid

bin Abdurratrman menceritakan kepada kami dari Hasan bin

Shalih, dari Muslim, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah, W&r "Dari tanah liat kcring," ia berkat4

"Kata W artinya air jatutr ke tanah yang baik, kemudian

air itu menguap sehingga tanah tersebut pecah-pecatr,

kemudian ia menjadi seperti tembikar yang lunak."la36

21210. Ibnu Waki'menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya bin
Sa'id menceritakan kepada kami dari Suffan, dari A'masy,

dari Muslim, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia
berkata, "Manusia diciptakan dari tiga hal, yaitu 'qilt i*,
Jtbib, dan p.di l;. yot" ai7 * artinya trrui, y*g
lengket dan baik. Kata Jr;Ib artinya: Tanatr yang

dilembutkan dan dibuat menjadi tembikar. Sedangkan kata

9:PL; uttioyu tanatr yang mengandtrng bau bus,,k.'1437

2l2ll. Muhammad bin Sa'id menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayalrku menceritakan kepada kami, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepada kami dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, 6L't1;
)*,"t!^{ "Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan

Abdurrazzaq dalam tafsirnya QD57) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
'Uyun(31157).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya(7D263).
As-Suyuthi dalam Ad-Darr Al Mantsw (5176).
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manusia (Adam) dari tanah liat kering, " ia berkata, "Tanah

kering yang dibasahi."l438

21212. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah

menceritakan kepada kami dari Waraqa, dari Muslim, dari

Mujatrid, ia berkata, "Kata ,W artinya: Yang berdenting,

seperti tembikar dari tanah liat yang 6uiL.:rla3e

21213. Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid mengabarkan kepada

karni, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata,

"Kata ,{e artinya: Tanah keras yang dicampur dengan

pasir."I4o

21214. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berka[a: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,

tentang firman Allatr,

kering."l{l
l$li, ia berkata, "Tanah yang

Ahli takwil lain berpendapat batrwa U,ata )$ti artinya tanatl

yang berbau busuk. Seolah-olah mereka beralasan bahwa kata tersebut

terambil dari kalimat, pitr ,p ata.u ',Pl 
V^e artinya: Daging itu

busnk.

Sebuah pendapat mengatakan bahwa kosakata ini memiliki
duapol4 sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya Qn2$) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya
(Bnsr.
Mujahid dalam tafsirnya (hal. 4 I 6).
Kami tidak menemukan atsar ni dalam rujukan-rujukan yang kami punya.
Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41360). Kami tidak menemukan pendapat
ini pada Mujahid.

t438
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21215. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, Al Harits

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasan

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Waki'

menceritakan kepada kami, Hasan menceritakan kepada

kami, ia berkata: Syababatr menceritakan kepada kami, ia

berkata: Waraqa menceritakan kepada kami, Al Mutsanna

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq menceritakan

kepada kami, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami

dari Waraqa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang

firman Allah, ,F:e u, ia berkata, "Kata ,*X artinya:

Tanah liat yang bau."lg2

Takwil ayat yang paling mendekati kebenaran adalah, kata

S$i ai tempat ini berarti tanah liat yang bila dipukul akan

mengeitrarkan suara denting. Hal itu karena Allah menggambarkannya

di tempat lain,@ )Cifq:2i) uitil{j<itL "Dia menciptalcan

manusia dari tanah lcering seperti tembikar. " (Qs. Ar-Rahmaan [55]:

l4)

Allah menyerupakan W seperti timbar dari segi

keringannya. Seandainy a arti l<ata )ii$ adalah tanatr liat yang berbau,

maka Allah pasti tidak menyerupakannya dengan tembikar, karena

tembikar tidaklatt berbau.

Firman-Nya, gj-A F I 'Dmi lumpur hitam yang diberi

bentuk" Kata fi menrpakan bentuk jarnak dari kata iB, yaitu tanatr

t442 Mujatrid dalam tafsirnya (hal. 416), Al Mawardi dalarn An-Nulat wa Al 'Uyan
(31157), dan Ibnu Al Jauzi dalamZadAl Masir (41397).
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liat yang telatr berubatr menjadi hitam. Kata 9j,:3 afiinya yang telah

berubatr.

Ahli bahasa Arab berbeda pendapat tentang arti kata gj,:3
Sebagian atrli nahwu Bashratr berpendapat bahwa artinya adalah

lumpur hitam yang telah dibentuk secara sempurna. Hal itu karena

orang Arab mengartikannya dengan arti bentuk, sebagaimana dalam

kalimat, l*it f-' )V ,tt'* y^g*tinyq dia membentuk menyerupai

benttrk wajatr. Kaia gjlilr iil" uttioyu pola untuk membentuk sesuatu.

Ahli nahwu lainnya berpendapat batrwa kalimat ,"F F
artinya lumpur hitam yang dituang. Makna ini terambil dari kalimat

f:jt p iCir L.":';, yang artinya, aku menuangkan air pada wajah.

Sebagian ahli natrwu Kufah berpendapat bahwa kalimat gj,:i
artinya yang berubah. Seolatr-olah makna ini diambil dari kalimat

P, * ';;,Sr L"i, yang berarti, aku menggosokkan batu dengan

6atu yang lain. Polanya adalatr n:tZ,l - li- - '# - i1- . Sesuatu yang

keluar di antara dua batu yang digosok itu disebut !,fi, dan itu
biasanya berbau busuk. Darinya diambil V-t"'r*yang berati gerinda

atau batu pengasah, karena besi digosok dengan dengannya.l{3

Ahli takwil berpendapat tentang hal tersebut seperti pendapat

kami, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

21216. Abdullah bin Yusuf Al Jubairi menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muslim menceritakan kepada kami dari Mujatrid,
dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, gj:,3 F e ,,Dari

tul Lihat Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (4l3g}), Al Fara' dalarn Ma,ani Al
Qar'an Ql88), dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al .Uyun (3/lig).
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lumpur hitam yang diberi bentuh" ia berkata" "Katafi
artinya yang berbau."l4

21217. Ya'qub bin Ibratrim Al Mas'udi menceritakan kepada kami,

ia berkata: Ayatrku menceritakan kepada kami dari ayatrnya,

dari kakeknya, dari Al A'masy, dari Muslim, dari Sa'id bin

Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, 9j.:3 F I
"Dari lumpur hitam yang diberi bentuk," ia berkata,

"Maksudny a y angtelah berbau. " 
l45

21218. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Utsman

bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: Bisyr bin

Umarah menceritakan kepada kami dari Abu Rauq, dari

Mujatrid, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, gjl b'e,
"Dori lumpur hitam yang diberi bentuh" ia berkata,
((-Maksudnya adalalr- yang telatr berbau. " 

l#6

21219. Muhammad bin Sa'id menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayatrku menceritakan kepada kami, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepada kami dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, F e
gF "Dari lumpur hitam yang diberi bentuh" ia berkata,

"Tanah liat yang dibasahi dan telah berbau, lalu dikeringkan

seperti tembikar."I{7

21220. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Hasan

Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya Qn2$) dan Al Mawardi dalarn An-Nukat wa
Al'Uyn (3/ls8).
Ibid
Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41398).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (7D263) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (4198).
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menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Harits

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasan

menceritakan kepada kard, ia berkata: Waraqa menceritakan

kepada kami, Al Hasan menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syababatr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, Ibnu Waki'

menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl menceritakan

kepada kami selunrhnya" dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,

tentang firman /.J^lah,gj.!3 F t, "Dari lumpur hitam yang

diberi bentuh" ia berkata, "-Maksudnya adalah- yang

telah berbau."laa8

21221. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid,

dengan redaksi yang semisalnya.lse

21222. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada lomi, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadah, tentang firman Allah, pF FU, "Dari lumpur

hitam yang diberi bentuh" ia berkata, "Maksudnya adalah

yang telatr berubah dan berbau."laso

21223. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, tentang firman Allah, gj:i F g " Dari lumpur

Mujahid dalam tafsirnya (hal. 416) dan Al Mawardi dalarn An-Nukat wa Al
'Uyun (31157).

Ibid
Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41398).
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hitam yang diberi bentuk," ia berkata, "-Maksudnya
adalatr- yang telatr berbau."l4sl

21224. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin

Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak,

tentang firman Allah, pi1 F't, "Dari lumpur hitam yong

diberi bentuk," ia berkata, "Maksudnya dari lumpur yang

lengket dan dicampur pasir."l4s2

21225. Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaid bin

Sulaiman mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku

mendengar Adh-Dhahhak berkomentar, tentang firman Allah,

gi:3 F e "Dari lumpur hitam yang diberi bentuh" ia
berkatq "Lumpur hitam yang berbau."l4s3

Ahli natrwu lainnya berpendapat batrwa maknanya adalatt

tanah liat yang basah, dan yang berpendapat dernikian adalah:

21226. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr

menceritakan kepada karni dari AIi, dari Ibnu Abbas, tentang

firman rr\ah,9j,J3 F e "Dari lumpur hitam yong diberi

bentuh" ia berkata, *Dari tanah liat yang basah."la54

ooo

Abdunazzaq dalam tafsimya QD57) dan Ibnu Al Jauzi dalan Zad Al Masir
(4t3et).
Ibnu Al Jauzi dalam ZadAl Masir(4139E).
Lihat As-Suyuthi dalan Ad-htrr Al Mantsur (l/l I l).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya Onz$) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (41398).

ll5l
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@ rrni r-€ oc, fi oliiL'"o$i3
oDanKarri tclah mrrr,ciptal<arJ jin sebehnn (Adfrnr) dmi api

yarJg sartgat panas.u

(Qs. Al Hijr [15]:27)

Takwil fiman Altah: @ rrzttrun's7n't6a'fl$ (Dan
Kami telah menciptahan jin sebelum [AdamJ dari api yang songat
ponas)

sebelumnya kami telatr menjelaskan makna jin dan alasannya
disebut jin. Maksud kata "jin" di sini adalah iblis, bapaknya jin.
Maksud finnan Allah ini adalah, Kami menciptakan iblis sebelum
manusia dari api yang sangat panas, sebagaimana dijeraskan dalam
riwayat berikut ini:

21227. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid

menceritakan kepada kami, sa'id menceritakan kepada kami
dari Qatadatr, tentang firman Allah, h u'.gL'ilf| ,,Dan

Kami telah menciptakan jin sebelum (Adam),,, ia berkat4
"Iblis diciptakan sebelum Adam. Adam diciptakan terakhir,
sehingga musuh Allah (iblis) dengki kepadanya atas

kemuliaan yang diberikan Allah kepadanya. oleh karena itu,
Iblis berkata 'Aku berasal dari api, sedangkan ini berasal
dari taoah liat'. Iblis lalu menolak untuk sujud kepada Adam
dan taat kepada Allah, sehingga Allah berfirman, VA$j6
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@ 4li$'xrtu*tot dui strgo, koena sesrmgulryn
kamu terhtruk'." (Qs. Al tfijr [15]: 34)1455

Ahli takwil berbeda pendapat teirtang makna kalimm r;!L€,.
Sebagian berpendapat bahwa kalimat ,j$i artinya pmas

yang mematikan, dan yang berpendapat demikian adalah:

21228. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin
Adam menceritakan kepada kami dari Syuraik, dari Abu
Ishaq At-Tamimi, dari Ibnu Abbas, tentang firman AllalL
,;lifi ,(, a # o.-',,gLt(fi - Dan Kani telah merciptakot j in

sebelum (Adam) dari api yorg sangat panas," ia berkata,

"Kata ,;iii arrnya: Yrng panas dan mernatikan-,,14tr

21229. AI Mutsanna menceritakan k€pada kami, ia be*mu Al
Hamani menceritakan kQada kami, ia berkana: S)ruraik
menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq At-Tmimi, dari
Ibnu Abbas, tentang firman Allalr ,;ilir€,n||nifr"ffi
"Dan Kami telah menciptakor jin sebelwn (Adqrr) doi qi

yang sangat pcrtos," ia bcrtafig 'I(ata ,;3i artinya: pmas

yang mematikan.,, Firman Altab '.574e a td;i6gfr,
"Maka kcbun itu dit@ @rgtn kcras yarrg mengotdory qi,
lalu terbakarlah. " (Qs.Al Baqarah l2l:266)tas7

Ahli takwil lain berpelrdryat bahwa maksudnf adal"h

kobaran api, dan yang berpendapat demikian adalah sebagai berikut
ini:

Al Mawardi ddam An-Nulat wa Al 'UW, QfiSB) dan Al Bagbawi dalam
Ma' alim At-Taruil (3 t400).
Al Mawardi dalarn An-Nukat wa Al ,IIW, 

AnSg) dan Al Bagbawi datm
Ma' alim At-Taruil (3 1400).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya Qf2263) dm Al eurthubi dztant Al Jotti' li
Ahkam Al Qur'an (10/23).

1455

1156

1457
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21230. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin

Maghra menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-

Dhahhak, tentang firman Allah, n5 )E ,v'ti u;gt-t$
"Dan Kami telah menciptakan jin sebelum (Adam) dari api
yang sangat panas," ia berkata, "Dari kobaran api yang

sangat panas."1458

21231. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Utsman

menceritakan kepada kami dari Sa'id, ia berkata: Bisyr bin

Umaratr menceritakan kepada kami dari Abu Rauq, dari Adh-

Dhahhak, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Iblis itu berasal dari

kelompok malaikat yang bernama jin. Mereka diciptakan dari

api yang sangat panas di antara para malaikat." Ibnu Abbas

berkata, "Jin yang disebutkan di dalam Al Qur'an diciptakan

dari nyala api."l459

21232. Mrfiarnmad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abu Daud menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, ia

berkata: Aku menjenguk Amr bin Asham, lalu ia berkat4

"Maukah kau kuceritakan satu riwayat yang kudengar dari

Abdullah? Aku mendengar Abdullatr berkata, 'Api yang

panas ini adalah satu bagian dari tujuh puluh bagian api panas

yang dibuat untuk menciptakan jin'. Kemudian ia membaca

firman Allah, A.,-v 4k U'^gLtw ,Dan Kami telah

,ot lbid
r15e Al Baghawi dalam tafsinya (3D68). Lihat As-suyuthi dalam Ad-Dun Al

Mantsur (51499).
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menciptakan jin seberum (Adam) dari api yang sangat
panas'."1460

Sebagian atrli bahasa Arab berpendapat batrwa kata ijlJr
artinya api yang ada pada siang hari dan malam hari. sementara itu,
sebagian dari mereka mengatakan bahwa yang pada siang hari disebut
'tilir, sedangkan yang pada malam hari disebut i:.l.rt.-,06r polanya
adalah 6't:; -'&J- - ? .t462

21233- Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:
Muhammad bin sahl bin Askar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Isma'il bin Abdul Karim menceritakan kepada kami,
ia berkata: Abdushshamad bin Ma'qil menceritakan
kepadaku, ia berkata: Aku mendengar wahb bin Munabbih
ditanya tentang jin, siapa mereka" apakah mereka makan atau
min,m, mati atau menikatr? Ia menjawab, ..Mereka itu
beragarn jenis. Adapun yang murni jin itu adalatr angin.
Mereka tidak makan, tidak minum, tidak mati, dan tidak
beranak. Di antara jin itu ada jenis-jenis jin yang makan,
minum, menikatr, dan mati. Jenis inilatr amal shalih jin sa,ali
(in penfhir), ghaulQin yang bisa membunuh manusia), dan
sejenisnya."la63

ooo
t'l5O

t,16r

l$2

t16.3

Al Baghawi dalan Ma'alim At-Taruil (3/4ol) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (4/159).
Ini merupakan makna hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam kitab
Permulaan ciptaan (326s), dengan urazn, 'api kalian adalatr satu bagian dari
tujuh puluh bagran api Neraka Jahanrm.,t&t

9iriwayatkan pula oleh Muslim daram kitab surga dan Gambaran
Kenibnatawtya (30), serta Ibnu Abi Hatim dalam tafsbny; (7/2264).
Lihat Al Muharrar Ar firajiz karya Ibnu Athiyyah llilss) ian',u Jami, ri
4tu^ 4lAr'"" karya Al eurthubi (to/24).
Ibnu Athilyah dalamAl Muharrar Al Wajiz e/359).
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eF,, F'n W ngiV ayf,.*a ii: S ;5

'"-*rt fr W qi q ea i,#a i3i"7 6$
uDan (insatlah),1<.etikaTuharmu l<epadn Para
malailat,'seszngguhnya Aku al<frrr merciptalcfln seorcmg

marnsia dmi tanah liu lcning (yarrg bqasal) dftri hnnw
hitarn ydrrg diberiberrfi/r-. Mallul- apabilo Aku tclah

meny emprtrnal,sn l<ci adianny o, dart telah rrl.ff.iu|l<fln l@

dalarmy a roh (ciptam)Kt; n.al<a hmnulildh l<nnnt

l<ep admuy a dangart bu wjud."

(Qs. Al Hijr [15] z 28.29)

ratrwir fi man Allah: W n(AW OyzS€st- ii: S ;5

@ 6-j"t fr,W a.-iu;;-Xd' i{U 6F@ 1'}.:i F i ro""
[ingatlahJ, ketika Tuhanmu berfunan hepada para malaihat,

"sesungguhnya Aku akan menciptahan seorang tnanusia dari

tanah liat kerkg [yang berasalJ dari lumpur hitam yang diberi

bentuh Maha apabila Ahu telah ,nenyempurnakan heiadiannya,

dan telah meniupkan ke dalannya roh [ciptaanJKu, maka

tunduhlah kanu kepadanya dengan bersuiud")

Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Ingatlah,

watrai Muhammad, F'i,W a, t%. W Oysqat ii: rc ;y

@ pll "(Dan [ingatlahJ, kctikn Tuhonmu berfirman kepada para

malailrat, "Sesungguhnya Alru akan menciptakan seorang monusia

dari tanah liat kcring fyang berasalJ dari lumpur hitam yang diberi

bentuk " Ketika Aku telah membentuknya, menyempurnakan

bentuknya, ,qlc *Ui;t " Dan telah meniupkon ke dalamnya roh
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[ciptaanJKu" maka jadilah ia manusia yang hidup. 'cr.rrt fr, l;SI
"Maka tunduklah kamu kcpadonya dengan bersujud,,dengan sujud
hormat, bukan sujud ibadatr'."

Takwil tersebut dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

21234. Ja'far bin Mukarram menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: syabib
bin Bisy menceritakan kepada kami dari Ikrimah, dari Ibnu
Abbas, ia berkat4 "Ketika Allah telah menciptakan malaikat,
Allah berfirman, 'sesungg,hnya Aku menciptakan manusia
dari tanah liat. Jika aku telah menciptakannya maka sujudlah
kalian kepadanya!' Mereka lalu berkata, 'Kami tidak mau,.
Allah pun mengirim api,ntuk membakar mereka. Kemudian
Allah menciptakan malaikat lain dan berfirman,
'Sesungguhnya Ak, menciptakan manusia dari tanah liat. Jika
aku telatr menciptakannya, maka sujudlatr kepadanya!,

- Namun mereka menolarr, sehingga Allah pun mengirimkan
api untuk membakar merreka. Kemudian Allah menciptakan
malaikat lain dan berfirman, 'sesr.rngguhnya Aku
menciptakan manusia dari tanah liat. Jika aku telah
menciptakannya, maka sujudlah kepadanya!' Namun mereka
juga menolaknya sehingga Alrah pun mengirimkan api untuk
membakar mereka. Kemudian Allah menciptakan malaikat
lain dan berfirman, 'sesungg,hnya Aku menciptakan
manusia dari tanah liat. Jika aku telah menciptakannya, maka
sujudlatr kepadanya!, Mercka menjawab, ,Kami mendengar
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dan taat. kecuali iblis, dan ia termasuk golongan yang

pertama kafit'.-16

oe@

'{';51-Sit;4.i!t@l#\'&3Lt^K4fi 
"(;o-# i'tk$\ 6u,4;9-Jr1,@ 4*fir

'lvlaLr bu suiudlah pu a rr'r.aloikat itu setruuny a b q sama'

soarro, l<:cuali iblis. Ia engan ilcut b q s ana' sctmtt

@alAkarf; yorrtg sa@ itu,. Mtbufimun,'Hai iblis, a1a

ffinya l<nru dnak $kut siliilU bqsama'scrtul mrr.el<a

,orJg srfudi+'?'
(Qs. Al Hijr t15l | 3O.3Zl

rrkwir frmrn Athh: ;!tir @i;A'&3+'|Kisfiil:i
'u_b$Wt k<ir a c;gF-i6@ 6-#^'{|'K-6it Maha

bsrlir.dlah para malaikat ilu semuanya bercana-sama, kecuali

iblis.Ia enggon ikat bercarna-sama [nalaikatJ yang suiud itr* Allah

bcrfnnon, uHai iblis, opa sebabnya hamu tidak [ikut suiad)J

bcrcan*sarna mereha yang suiud ilu?')

Maksud finnan di atas adalah, ketika Allah telatr menciptakan

mmusia dan meniupkan roh ke dalamnya sesudatr menyempumakan

bentutmya, para malaikat sujud, tetapi iblis tidak. Ia menolak bersama

golongan yang sujud saat mereka sujud kepada Adam. Ia tidak sujud

kepadaAdam karena sombong, dengki, dan fui.

'o Ihu Katsir dalam tafsirnya (8D56,257). Menurutnya, otsar ini sangat asing

dm aneh, jauh dari status shahih, dan tampaknya termasuk isra'i$ryat.
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oleh karena itu, Allah berfirman, A-#l e3k1l6C A.g
"Hai iblis, apa sebabnya lramu tidak (ifut sujud) bersama-sama

mereka yang sujud itu? " Maksudny4 apa yang menghalangimu untuk
ikut sujud bersama mereka yang zujud?

Partikel ul menurut sebagian ahli natrwu Kufah terbaca

khafadh. Namun menurut sebagian atrli natrwu Bashratr terbaca

nashab karena tidak ada partikel yang mengharuskannya terbaca

khafadh.ra6s

oo@

JCt@ yj:!,AS,;V uiJff 13: .t -**-3i i Jt.

@y_.irf i1ytiti1LL,if @ Hagwet
"Bqlcata iblis, 'Aku selcali.lcali ddak al<an striudlnpdo

mamsia yfiWEngl<f,u telah n.rl.ciptal<antyya ilmi tanahliat
l<r.ring (yorrsboasal) ilarilumpn hilrclrn yang itiberi

belntrtk' . AJ;lah bqffrnar6'Kehurlah dfrri surga, l<arena
sesungguhnyal<rlntuterkuathilmtsewnggulvryal<uatlcart

iat @tap manimparw sarnpai Hari Kiam.ot'."

(Qs. Al Hijr [15]:33.351

Talcwil lirm an Allah : b *,*;l *, :7;{ r5l-:#i;3 i i J6
q-li;-,!y",3i -A{"LLi @'H AgW-AEJ,I @ )ry

(Berkata iblis, 'Aha sekali-hali tidak akan sujud kepada manusia
yang Enghau telah menciptakannya dari tanah liat kering lyang

I'165 Lihat Ibnu Athiyyah dalamAt Muharrar Al Wajiz (3/361).
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berasalJ dari lumpur hitam yang diberi bentuh.n Allah berlirman,

"Keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kama terhutuk, dan

sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai Hari Kiamat")

rblis berkata, g#,bew$|;i( fL'i,i,!$ip "er"
tidak alran sujud kepada manusia yang Engkau telah menciptakanrrya

dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi

bentuk. Dia dari tanah liat, sedangkan aku dari api, dan api bisa

membakar tanatr liat." Allah berfirman kepada iblis, fi frEW eE
"Keluarlah dari surga, lrarena sesungguhnya kamu terlflituli"

Kat^ 1;" adalah isim maful yarry mengikuti poU jli aan

memiliki arti dicela. Demikianlatr pendapat satu kelompok ahli takwil,

dan yang berpendapat demikian adalatr:

21235. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada karni, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadatr, tentang firman Allah, H lig b Uifi
"Keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu

t e r kut u h " i a berkata, "Kata |-r-; artiny a y ang di laknat. " I 456

21236. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, tentang firman

Allah, 4 69 A Ufi "Keluarlah dari surga, ftarena

sesungguhnya kamu terhttulc," ia berkat4 "Maksudnya

dilaknat. Kata g:di dalam Al Qw'an berarti celaart."t467

Firman-Nyu, g-$i i-JylAt 3$ig "Dan sesungguhnya

httulran itu tetap menimpamu sampai Hari Kiamaf. " Maksudnyq

tM Lihat Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (3t402).t*' Lihat Ibnu Athiyyah dalan At Muhanar Al tVajiz (31361) tanpa sanad, dan Al
Qurthubi dalam Al Jami' li Ahkam Al Qar'an (10D6).
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Allah murka kepadamu dengan mengeluarkanmu dari langit dan
mengusirmu darinya hingga Hari pembalasan, yaitu Hari Kiamat.
Kami telah menjelaskan makna raknat di banyak tempat, sehingga
tidak perlu diulang lagi.

oo@

.It@ 'u,EAGiigJ6, i'j4.+5.Jvc}iur; jv

@r&i(dtriri
" B qlata rblis,'Y a Tulwnl<u, (l<alau b e Situ) mal<a b qi

tanggutilah l<epadnku sar pai lwi (mamsia) dibangkitl<c,rf,
Nlah b uf irman,' (r(alau be gitu) mot<a s e sunggul*y a l<fl nu*

termasttk orcmg.or(mg yaflg ditrzi. tangguh, sanpaihmi
(suatu) waku yorJg teloh ditent;rtli,ml.,,

(Qs. Al Hijr [15]: 36,38)

Takrvit nrya1,u tahz',2&$J6 @ i,ji-+i-Jq,ir;jl J; jv
@r$iq$r.I!@'drti 1t"r*oto ibtis, nya ruhanhu,
[halau begituJ maka beri tangguhlah hepadaku sampai hari
[manusial dibangkitkan' Allah berJirman, ,,[Kalau begituJ maka
sesungguhnya hamu termasuk orangarang yang diberi tangguh,
sampai hari [suatuJ waktu yang telah ditentukan.t,)

Iblis berkata "Tuhanku, jika Engkau mengeluarkanku dari
langit dan melaknatku, maka beri tanggulatr kepadaku hingga hari
Engkau membangkitkan makhluk-Mu dari kubur mereka, dan
menghalau mereka untuk dihisab pada Hari Kiamat." Allah menjawab,
"sesungguhnya engkau, wahai iblis, termasuk makhluk yang



TofsirArt:Ihabui

ditangguhkan kematiannya hingga waktu yang telatr ditetapkan bagi

kebinasaan semua makhluk-Ku, yaitu ketika tidak tersisa lagr tempat

dnggal bagi anakAdam di mukabumi."

o@o

frcD'".,;fi #;:{j ejji a 4 tgj* g;-q:; Jiu'

@ <*;ut'r?.n1't+-
'Iblis beil@te YaTulwnlu, oleh sebab Endl<nu tclah

ltcnrut*sl<mbahwa al<u sesat Pasti aku al<frrr merljadil<mt

nsela nenadmg bcnk befunnn makiat) ili rnrl<a

bum| dm pasti aku al<frlnrmyesatlcan msela sefiJucmya,

l<rcuali horlnbo-lhom$a Enslont y arJg rmil<hlis ili artara
trl.rr:eld.'

(Qs. Al Hiir [15] z 39.4O1

Trkwil fimen Alhh: d/Srr\e# -;J;r{,{Ju;,JIv,

@ <r;*li';i 316'-ft€,'"-'# #;$ (btis berkata, uya

Tahanhq oleh sebob Enghau telah memutushan bahwa aku sesat

posfr aku akan menjodifun mereha memandang baik [perbuatan
,rraksitttl di maha bt ni, dan posti ahu akan menyesathan mereka

semuonyo, hecuali hamba-hamba Enghaa yang muhhlis di antara

mcteha")

Iblis berkata" "Oleh sebab Engkau telah memutuskan batrwa

aku sesat" maka aku akan menjadikan mereka memandang baik

perbuatan maksiat di muka bumi." Seolatr-olatr ucapan iAfs, jp-J\
"Oleh sebab Engknu telah memutuskan bahwa aku sesat," adalah

ileorl
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surnpab sebagaimana ia berkata, 'Demi Allah, atau demi keagungan

Allah, aku pasti menyesatkan mereka."

Maksud kalimat ,ri$f e # '.;J;\ ,,pasti aht akan
menjadilran mereka memandang baik (perbuatan maksiat) di muka

bumi," adalah, aku (iblis) pa*i menampakkan maksiat-maksiat
kepada-Mu dan aku pasti buat mereka menyukai maksiat di muka
bumi.

Maksud kalimat 'q# #;'$ "Dan pasti aht akan
menyesatkan mereka semuanya," adalatl, aku pasti menyesatkan

mereka dari jalan yang lurus.

Maksud kalimat <41XJI ,ri+ n:rt+.Jy "Kecuali hamba-
lumba Engkau yang muffitlis di antara merelca," adalah, kecuali
hamba-Mu yang telatr Engkau ikhlaskan (bebaskan dari godaan)

dengan taufik-Mu dan telah Engkau beri hidayah, karena dia termasuk
hamba yang tidak mampu aku sesatkan

Ayat tersebut juga dibaca, ';lt;J i<i 'tSSV 11 "kecuali
hamba-hamba-Mu yang ikhl^u.tt8 Barangsiapa .orbu*y"
demikian, maka maksudnya adalah, kecuali hamba-Mu yang

mengikhlaskan ketaatan kepada-Mu, sehingga aku tidak punya jalan
untuk menyesatkannya.

Penjelasan kami tentang ayat ini sejalan dengan pendapat atrli
takwil, adapun yang berpendapat demikian adalatr:

14n8 Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Hasan, dan Al A'raj, memb acatya.;plt:jr
(yang diikhlaskan), dengan mayoritas ulama qira'at membacanya gyJjr
"yang mengikhlaskan". Lihat Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al wajiz
(31362) dan Al Bab Al Muhith karya Abu Hayyan (6/478).
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21237. Al Mutsanna mexrc€dtakan kepada kami, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Z'rhair

menceritakan kepada l<ami dari Juwaibir, dari Adh-Dhatrhalq

tentang firman Allab <4i1;$1 'ri+ 6:'r+- Sy "Kectmli

hamba-hamba Engkmt yong nrulillis di ortoa mereko,"

maksudnya adalalt orang-omng mukmin-l@

21238. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia bertata: Hiqram menceritakan

kepada kami, Amr me,lrceritalon kepadakami dari Sa'id, dari

Qatadah, tentang firman AllalL <t$$1'#- 314-it " Kectnli
lumba-lumba Engkau yang muldtlis di otua merek4"

Qatadah berkat4 "rni adalah hmba-hamba yang

dikecualikan (diistimewakan) oleh Allah--ram

CCC

!Je, # ifr, fi ate-t y@ :+*# 7*L6 36

@i/iru&tn$;
'AJlahbqf irmrrlv'Iniailalahialrrr-yornrslrlrus;lcewaiibar
Akulah a). Sesungguhnyc hoinfu.harta.I(rt
tdak ailo lcelansam fughru brtadq nlrrl"*o, la:crluarli

u(mg-or(mg yarrg flrrrlryfuutlorlru" yaitu onng.ortmg ygf/tg

sesott.'

(Qs. AI Hijr [15] z 41421

As-Suyuthi dadam Ad-Dwr Al Metsw 6nD.
Ibid

t&9

t170
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Talrnil firman Altah: J$crQ'tt@ l;*.d;Ly2$6 JG

@ ar6r r,!)ei$LtrLv, 4l iji (Auah berJinnan, "rni adatah
jalan yang lurus; kewajiban Akulah [menjaganyaJ. Sesungguhnya
hamba-homba-Ku fidah ada kehuosaan bagimu terhadap mereko,

hecuali orang4rung yang mcngihut hamu, yaita orangorang yang
sad')

Ulama qira'at berbeda pendapat tentang bacaan firman Allah,

t4*'* L* 6i, JG "Allah b"rpr^on, 'Ini odolah jalan yang
lurus ; kcw aj iban Afulah (menj agarrya)'.',

Mayoritas ulama qira'atHijaz, Madinatr, Kufatr, dan Bashratr,

membacanyq ,4*'&L*t16, dengan makna, inilah jalan yang

lurus menuju kepada-Ku. la7 I

Jadi, makna ayat ini yaitu, inilatr jalan kembalinya ia
kepadaku. Aku akan membalas masing-masing dengan amalnya.
Sebagaimana firman-Nya di ayat 1^^, 22lg ii3ly ,,sesungguhnya

Tulunmu benar-benar mengawasi." (Qs. Al Fajr [89]: la) Ini sepadan

dengan ucapan pembicara kepada orang yang diancarnnya, "Jalanmu
ada padakra dan Aku di atas jalanmu." Begitu juga firman Allah,li
k* yang artinya, "Ini jalan ada padaku, dan ini adalatr jalan
kepada-Ku."

Demikianlah takvril trlama qira'at yang membacanya
demikiaq dan yang berpendapat demikian adalah sebagai berikut ini:

21239. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

t17t Adh-Dhahak, Humaid, An-Nakh,i, Abu Raja, Ibnu Sirin, eatadatr, eais bin
Abbad, Mujahid, dan lain-lain, membacanya'jf5 W,
Mayoritas ulama qira'at membacanya'ffj ;rb. Unat At Muharror Al Wajb
karya Ibnu Athiyyah (31362).
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menceritakan kepada ka1lri, Al Harits menceritakan kepada

kami, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Waraqa menceritakan kepada kami, Al Hasan bin

Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: syababatr

menceritakan kepada kami, ia berkata: Waraqa menceritakan

kepada kami, Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syibl menceritakan kepada kami, Al Mutsanna

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq menceritakan

kepada kami, ia berkata: Abdullatr menceritakan kepada kami

dari Waraqa, seluruhnya dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,

tentang fimran Allah, H3'& L* (i6 "Ini adalah jalan

yang lurus; kewaiiban Afulah (meniaganya)," ia berkata,

"Kebenaran itu kembali kepada Allah, dan kepada-Nyalah

jalan kebenaran itu. Jalan itu tidak menyimpang sedikit

Ptm."l472

21240. Al Qasim menceritalran kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujahi4

tentang penjelasan yang samala?3

21241. Ahmad bin Yusuf menceritakan kepada kami, ia berkata:

Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Marwan bin

Syuja menceritakan kepada kami dari Ktrashil dari Ziyad bin

Abu Maryam dan AMullah bin Katsir, battwa keduanya

membacanya, iii1lrLi, "hr adalah ialan yang lurus;

kcwajiban Afulah (meniaganya). " Keduanya berkata "Kata

Mujatrid dalam tafsirnya (hal. 416) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya

QD64).
Ibid

t172
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,{" "pado-Ku" di sini arti dan kedudukannya seperti

'kgpada-Ku".la7a

21242. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdul Watrhab bin Atha menceritakan kepada karni

dari Isma'il bin Muslim, dari Hasan dan Sa'id, dari Qatadatr,
dari Hasan, tentang firman Allah, 

'+*'*7*(',6 
"Ini

adalah jalan yang lurus; kcwajiban Afulah (menjaganya),"

ia berkata, "Maksudnya adalatr jalan yang lurus kepada-

11r.:r1475

Sementara itu, Qais bin Abbad, Ibnu Sirin, dan eatadah dalam

riwayat dari merek4 membacarrya"si *"ft* t5 dengan arti, ini
adalah jdan yang tinggr dan lurus dan yang berpendapat demikian
adalatr:

21243. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Hammad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far Al Bashri
menceritakan kepadaku dari Ibnu Sirin, ia membacmtyq tji
oo-n t 1,. f

i,#-J'* lrr*. Maksudnya adalah jalan yang tinggr.raT6

21244. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami
dari Qatadah, tentang firman Allah, ;4;J V Lr* r.ii
bahwa maksudnya adalatr jalan yang lurus dan tinggr. Bisyr

Ibnu Athiyyatr dalam Al Muharrar Al wajb (31362) dan Al eurrhubi daran At
Joni' li Ahkam Al Qur'an (10128).
Ibnu Athiyyatr dalan Al Muharror Al wajiz (31362) dan Al eurthubi dalam Al
Jmri' li Ahkam Al Qur'an (10/28).
Lthat Al Bahr Al Muhith karya Abu Hayyan (6/478) dan Al Mawardi daram
An-Nukat wa Al' lJyun (3 / 16l).

At

1171
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berkata: Yazid berkata: Sa'id berkata, "Demikianlah kami,

dan Qatadatr membacanya demikian. " 
1477

21245. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kalrri dari

Harun, dari Abu Awwam, dari Qatadah, dari Qais bin Abbad,

tentang firman Allah, '# * Lt* r.ii. Ia berkata, "Jalan

yang tinggi.nt478

Menurut kami, qira'at yang benar adalab k*.9; L;n tS
dengan takwil yang kami sebutkan dari Mujahid dan Hasan Al Bashri
serta ulama yang sepakat dengannya" sesuai konsensus argumen dari
para ulama qira'at terhadapnya dan kejanggalan qira'at yang

berlainan dengannya.

Finnao Allalr eu-61-;rt,it:Jilt;rhil #, iit,lS ale3y
"Sesungguhnya hamba-hontba-Ku tidak ada kchtasaan bagimu
terhadop mereka, kccuali orang-orang yang mengihtt kamu, yaitu
orang-or(mg yang sesat." Maksudnya adalah, sesungguhnya kalian
tidak memiliki argumen terhadap hamba-hamba-Ku, kecuali yang

ajakanmu untuk sesat dari golongan yang memang telatr

sesat dan binasa.

21246. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: suwaid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak
menceritakan kepada kami dari LJbaidullah bin Mauhib, ia
berkata: Yazid bin Qusaith menceritakan kepada kami, ia
berkata, "Para nabi memiliki masjid-masjid yang berada di
luar tempat tinggal mereka Jika Nabi SAW ingin memohon
petuqiuk kepada Tuhannya tentang sesuatrl maka beliau

Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya Qn264).
Ibid

tm
raTt
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keluar menuju masjidnya, kemudian shalat sesuai yang

ditetapkan Allah bagnyq kemudian memohon apa yang

terpikir olehnya. Saat Nabi duduk di masjidnya, tiba-tiba

musuh Allah datang lalu duduk antara Nabi dan kiblat, maka

Nabi SAW berdoa, Aht berlindung kepada Allah dari syetan

yang terhttuk!' Musuh Allah itu lalu berkata, 'Tahukatr

engkau siapa yang engkau mohonkan perlindungan darinya?'

Nabi SAW berdoa, 'Aht berlindung kcpada Allah dari syetan

yang terhttuk!' Beliau mengulanginya sebanyak tiga kali.

Musuh Allatr itu lalu berkata, 'Beritahu aht, dengan apa

kalian selamat dariht?'Nabi SAW bersabda, 'Tidah tetapi

beritahu aht dengan apa kau mengalahkan anak-anak

Adam?'Beliau berkata sebanyak dua kali. Masing-masing

lalu mendesak yang lainnya sehingga Nabi SAW bersabda,

'Attah berfirman, n,fr41iit'ultb 4; ili ,tr$ urti"'ty
.et6 "sesunggulvqta hamba-hamba-Ku tidak ada

kehnsaan bagimu terhadap mereka, keanli orang-orang

yang mengihtt kamu yaitu orang-orang yang sesat".'Musuh

Allah itu lalu berkat4 'Aku sudah dengar ini sebelum kau

lahfu'. Nabi SAW kemudian bersabda, 'Sesungguhnya Allah
byfirman, 4 U X4 n i;:X U,Flb-4rig$
@ "Do, jika dmu ditimpa ,rrrr-n godaan syetan, malca

berlindunglah kcpada Allah. Sesungguhnya Allah Maha

Mendengar lagi Maha Mengetahui".'(Qs. Al A'raaf l7l:200)
Demi Allah, aht tidak merasalmn kehadiranmu melainkan

aku pasti berlindung kcpada Allah darimu'. Musuh Allatr itu
lalu berkata, 'Kau benar, dengan inilah engkau selamat

dariku." Nabi SAW lalu bertanya,'Beritahu aht, dengan apa

kau mengalahkan anok Adam?' la menjawab, 'Aku



".3-7fry6,93ri?$

menggodanya ketika ia marah dan ketika

bergejolakt:t t47e

ooc

T$s*Adl.X},tui

hawa nafsrmya

'6it;a'#tf,
J t:at*

oDan sesungguhnya Jahanan itufunff.benu tenpat yorrtg

tclah diancarrlcon l<epado nqekt (pensilrlllt perrgilcut

syetnri senu{my& Jahonon itu nenP,trryai alfuih pintu.
Tiop.tiap pintu (tclah ditetaplcmi unt;,,tk golongan yolttg

tefientu ilari nselra-'
(Qs. Al Hijr [15] z 43.441

Talrwil liman .Allah: y$t;,=S@'r-;A'l*;1:;q*-.6V
ifri.A eyl# @an suungguhnya Jahanam itu benar-

benar tempat yang telah diancamhan kcpada mereka [pengi*ut-
pengikut syetanJ semaanya. Jahanan itu mempunyai tuiuh pintu
Tiap-tiap pintu ftelah ditetapkanJ untuh golongan yang tertentu dari

mereka)

t17'e Hadits irri mursal, sebagaimana disebu&an Ibnu Katsir dalam tafsimyq dan ia
tidak menyambungnya (8D59). As-Suyuthi dabm Ad-Dtrr Al Mo*sur (5/80).

Setelatr baris ini dalam manuskrip terdapat kalimat: Disusul dengan pendapat

tentang takwil firman Allah: @ '6ilS'iGi'V "Dan sesunggulvrya

Jahanam itu benar-benar tempd yang telah diancamkan kepada mereka

(pengikut-pengikut syetan) semuarya. " Segala puji bagi Allah Yang Matra Esa
Semoga Allah melimpatrkan kanrnia dan keselamatan yang banyak kepada

Nabi Muhammad beserta keluarganya
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Maksud ayat ini adalah, sesungguhnya Jatranam itu adalatr
tempat yang telatr diancamkan kepada orang-orang yang mengikutimu
semuanya.

.fi{ i15 $ "Jahanom itu mempunyai tujuh pintu."
Maksudnya, neraka Jahanam memiliki tujuh lapisan, dan setiap
lapisnya diperunhrkkan bagi sebagian dari mereka. Malcsudnya satu
bagran yang telatr ditetapkan dari para pengikut iblis.

Disebutkan batrwa pintu-pintu Jahanam bertingkat-tingkat,
yang sebagiannya berada di atas sebagian lain. Adapun yang
berpendapat demikian adalah:

21247. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku
mendengar Abu Hanrn Al Ghanawi berkata: Aku mendengar
Hithan berkata: Aku mendengar Ali berkhutbah, ia berkata,
"Pinfu-pintu Jahanem itu demikian." Syu'bah meletakkan
tangannya yang satu pada yang lain.la8o

21248- Ya'qub menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Aliyyah
menceritakan kepada kami dari Abu Harun Al Ghanawi, dari
Hithan bin Abdullab, ia berkata: Ali berkata" "Tahukah kalian
bagaimana pintu-pintu neraka Jahanam?,, Kami menjawab,
"Ya, seperti pintu-pint'ini.,,Ia berkata, *Tidak, tetapi seperti
ini.' Abu Harun menggambarkan pintu-pintu itu bertingkat-
tingkat, sebagiannya di atas sebagian yang lain. Abu Bisyr
melakukan hal yang sama.l48l

:i:: As-Suyuthi dalarn Ad-Durr At Mantsur(5/80).r4tt Ibnu syaibah dalam Al Mustmd gt92), Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir
(41402), dan Ibnu Katsir dalam taftirnya (gD5g,26O).



T&M:Ihdfitr[i

21249. AI Hasan bin Muhamhad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Isma'il bin Ibrahim menceritakan kepada kami dari

Abu Hanm Al Ghanawi, dari Hithan bin Abdullah, dari Ali,
ia bertany4 '"Tahukah kalian bagaimam pintu-pintu neraka

Jahanam?" Kami menjawab, "Ya, seperti pintrrpintu ini." Ia
berkata, "Tidak, tetapi s€eerti ini-- Abu Hanm
menggambarkan sebagiannya di atas sebagian 5rang lain le

21250. Harwr bin Ishaq menceritahan kepada kami, ia berkata:

Mush'ab bin Miqdam menceritakan kepada kami, ia berkata:

Isa menceritakan k€pada kami, ia berkata: Abu Ishaq

menceritakan kepada kami dari Hubafuah, dari Ali, ia berkata"

"Pintu-pintu Jahanam ud. t"jun, sebagiannya berada di atas

sebagran lain. Bila yang pertama telah terisi maka yang

keduq ketiga, hingge selunrhny4 terisi pula'r8
21251. Al Hasan bin Muhammad me,nceritakan k€pada kami, ia

berkata: Syababah menceritakan k€pada kami, ia berkata:

Isra'il menceritalcan kepada kami dari Abu Ishaq, dari
Hubairah, dari Ali, ia berkata ?intu-pintu Jahanam ada

tujuh, sebagiannya berada di atas sebagian yang lain -iamemberi isyarat dengan jari-jarinya pintu pertam4 kedue
dan ketiga- hingga seltmrhnya terisi."l'8l

21252. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: yahya

bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkafa: yrmus bin

t1f.2

t483
rbid
Ahmad dalam mumadnya meriwayatkan sebuah hadits ymg berbrmyi:
"Jahanam memiliki tujuh pinta dianhranya pinnr untuk 1mg menghunus
pedang terhadap umatkrl" (U9/l)- At-Tirmidzi dalamTq,f;b Al ew,or(ltn).
Lih* atsar ini pada Ibnu Katsir dalam taftirnya (tD59,2ffi).
Status hadits telah disebutkan.
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Abu Ishaq menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari

Hubairatr bin Maryam, ia berkata: Aku mendengar Ali
berkatq "Pintu-pintu Jahanam itu sebagiannya berada di atas

sebagian lainnya. Bila yang pertarna telatr terisi, maka yang

selanjutnya, hiogga yang terakhir."lass

21253. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ali menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Yazid Al Wasithi mengabarkan kepada

kami dari Jatrdham, tentang firman Allah, ;,J i;l g
"Jahanam itu mempunyai tujuh pintu," ia berkata,
*Maksudny4 neraka Jatranam memiliki tujutr tingkatan."las6

21254. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, tentang finnan
Allab ;6i;l$ "Jahanam itu mempwryai tujuh pintu,"
ia berkata, "Y2ng pertarna adalah Jahanam, kemudian La?ha,

kemudian Huthamatr, kemudian Sa'ir, kemudian Saqar,

kemudian Jahim, kemudian Hawiyatr. Di dalam Neraka

Jahim terdapat Abu Jahal.'la87

21255. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami
dari Qatadah, tentang firman Altah, #y(,||rJ'^:SCtI t' ?1 ttz 1tt' U1J i "Jahanom itu mempunyai tujuh pintu. Tiap-tiap
pintu (elah drtetapkan) untuk golongan yang tertentu dari

As-Suyuthi dalanAd-Durr Al Man*ur (5/80).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya(712265).
Fakhrurrazzi dalam tafsimya (19/19), Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil
Q1403), dan As-Suyuthi dal"m Ad-Durr Al Mantsur (5/Sl).

l.lt5

t4t6

t4t7
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merek4" ia berkata, "Demi Allah, neraka-neraka itu

menunjukkan tingkatan-tingkatan amal mereka."1488

ooo

t*j: u;,rtyF,J
'a*tC, rY" & Gyy i g2:3),2(,

'Sesnngguhny a u cmg. or ong y ang bqtakw a itu b q ada
ddorJ swga (tanon tanan) dorr (di dekat) rnata air.nrata

air (yoriry mengalb) . (Akanl<sr lnpodo mrl.:elo.),

Masnlclah lce dalonmya ilengan sejahteralagi mun'. Dart
I<onri len'laplcrm segala rasa ilsrdom y ang bqaila ilalan
hari nrrrrelca, senans mrr:el<a flwrcxabqsaudma ihduk

Hud*p.hadapon di tas dipar.. iliporl."

(Qs. Al Hijr [15] z 45.47)

Tatrnir fiman Altah: *fiyfil@- s${;ai4{l$Oy
@'a#1, * iF €>L,y i e'ssl yri c;:ir@ i4;
(Suungguhnya orangarang yang bertahwa itu berada dalam surga

[tanan-tananJ dan ldi dehatJ mata air-mata air [yong mcngalirJ.

[Dikatakan hcpada mcrehaJ, nMasuklah ke dalamnya dengan

sejahtera lagi oman' Dan Kami lenyqkan segala rosa dendam

yarrg beradt dolam hati mereha, sedang mcreka merasa bersaudara

dadah berhodq-hadapon di atos dipan4ipon)

@
@

r'ttt Ibnu Abi Hatim dalam tafsirayaQl}261).
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Allah Ta'ala berfirman, "sesmgguhnya orang-orang yang

bertakwa kepada Allah dengan ketaatan kepada-Nya dan menjauhi

maksiat kepada-Nya. ,j!t * g "Berada dalam surga [taman-
tamanJ," surga-surga dan mata air-mata air. Kepada mereka

dikatakaq '41#Sjfii "MasuHah kc dalamnya dengan sejahtera

lagi aman " Maksudny4 aman dari siksa Allah, atau aman dari

terambilnya nikmat dan kemuliaan yang telah dianugerahkan Allatl
kepada mereka.

Firman Allah, ,y;i €p'-* QCG;; "Dan Kami lenyapkan

segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka." Dia
mengatakan: Kami keluarkan apa yang ada di dada orang-orang yang

bertakwa, yaitu kedengkian don keserrpitan satu sama lain.

Ahli tak$ril berbeda pendapat mengenai kondisi saat Allah
menghilangkan sifat-sifat tersebut dari dada mereka.

Sebagian berpendapat bahwa Allah menghilangkannya setelah

mereka masuk surgq sebagaimana dijelaskan dalanr riwayat-riwayat
berikut ini:

21256. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Ghasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Isra'il
menceritakan kepada kami dari Bisyr Al Bashri, dari Qasim
bin Abdurrahmaq dari Abu Umamatr, ia berkata, "Ahli surga

masuk surga dengan kedengkian dan rasa sempit di dada

mereka sewaktu di dunia. Hingga ketika mereka bertemu dan

berhadap-hadop&, Allah menghilangkan rasa dendarn yang

ada di hati mereka sewaktu di dunia Allah berfirman, Yr1'":i
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* i elt3l g'Dan Koni lenyopkan segala rasa dendam

yang berada dalan hati merekar rl4te

21257. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Fadhalatr

menceritakan kepada kami dari Luqman, dari Abu Umamah,

ia berkat4 "Seorang mukmin tidak masuk surga sebelum

Allah menghilangkan rasa dendam yang ada di dada mereka,

kemudian Allah menghilangkan darinya tujuh perkara yang

membinasakan."t4$

21258. Al Mutsanna menceritakan kepada l@rni, ia berkata: Al Hajjaj
bin Minhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan bin
Uyainah menceritakan kepada kami dari Isra'il, dari Abu
Musq ia mendengar Hasan Al Bashri berkata: Ali berkata"

"Demi Allah, menge,nai lomi (ahli Badar) ayat ini turun,
'4;# )- & €A* i ett3l AV G:33 'Dan Kami
lenyapkan segala rasa dendam ymg berada dalam hati
mereko, sedang mereka merasa bersaudoa fuduk berhadap-
hadapan di atas dipan4ipont.nt4et

Al Bukhari dalam kitab Pelemkrt Hati merivtayafdxan sebuatr hadis yang
berbrmyi, "Orang-orang mukmin diselamadcan dri neralca, lalu mereka
tertahan di atas jembatan antara surga dengan neraka Hingga ketika mereka
telah dibina dan dibersihkan, mereka diizinkan untgkmasuk surga.,, (no. 6535).
Atso ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalamAd-Dwr Al Man*u (5t94).
As-suyuthi dalam Ad-Dwr Al Mortsw (5/33) de Ibnu Katsir dalam tafsimya
(&nD.
Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Mosir (4/199). Dikatakan: Amr bin Syarid
meriwayatkan dari Ali, ia Matq "Sungguh, alru be,nar-beirar berharap aku,
Utsman, Thalhah, dan Zubair, terrrasuk ormg{mng yang tercakup dalam
firman Allah, 'Dan Kami lenyapkan segala rasa dendon yang beracra daram
hati mereka."

r490

l49t
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21259. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia be,lkda: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Zubair
menceritakan kepada kami dari Ibnu Uyainah, tentmg firman
Allah, ,y, il. €l:!4 ,tU G;_, "Du, Knni lentqkm,
segala rasa dendam yang berado dalan hdi nureka," ia
berkata" "-Maksudny+ pet,usuhan."l4e

21260. Ibnu Waki' menceritakan kepada kemi, ia berkaf,a:

Muhammad bin Yazid Al Wasithi menceritakan ke@a kami

dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhah tentang firmm AllalL

* il €p!* AYGi;t "Do, Kani lenyqkm segala rasa

dendam yang berada dala n hati mereka," ia berkata,
(-Maksudnya- 

adalah p€frnusiuhan."l4e3

21261. Ibnu Waki' menceritakan k€pada kami, ia bert&: Ibnu
Fudhail menceritakan kepada kami, Atha bin Saib

menceritakan kepada kami dad seorang laki-lakl dni Ali,
tentang firman Allab ,b A €lit AVG+;t "D@, Itoni
lenyapkan segala rasa dendon yang berafu fulon lrdi
mereko," ia berkata, *-Maksxfnya adalal+
permusuhan."l4g

21262. Ibnu Waki' menceritakan kepada lomi, ia berkata: Ayahku
menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Mmshur, dari
Ibrahim, ia berkata: Ibnu Jarmuz, pembrmuh Ztfuir,meminta
izin untuk menemui Ali, namun Ali mengfulanginya dalam
waktu yang lama. Akhirnya Ali mengizinkannya masulq lalu
Ibnu Jarmuz berkata, 'Kau menjauhi pembawa bencaa!" Ali

Lihat AI Baghawi dalam Mo'alim At-Tozil (31404)tanpn soud-
Ibid.
As-Suyuthi dalam Ad-Dun Al Mansu (5/t4) dan Al Baghawi tblz.n !y[s's!tu1
At-Tanzil (31404).

t1y2
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berkata, "Semoga muluhu tersumpal tanah! Srmgguh, aku

berharap sekiranya aku, thalbab dan Zubur, temrasuk

orang-orang yang disebut Allah dalam firman-Nya, YG;;
'a#! * &€n* A €ylC s'Dan Kami tenyapkan

segala rasa dendam yang berada dolam hati merekn, sedong

mereka merasa bersoudua Adtk berhadap-hodapan di atas

dipandipant.ut4es

21263. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Ja'far, dari Ali,
dengan redaksi yang serupalas

21264. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepada l<ami dari Aban bin AMullah AI Bajali,

dari Nu'aim bin Abu Hindun, dari Rib'i bin Hurasy, tentang

kejadian rupa. Di sini ia melrambabkan, "S@mng laki-laki
dari Hamdan berdiri menghampiri Ali dan berkata 'Allah
lebih adil dari itu, ya Aminrl Mukninin'."

Rib'i bin Hurasy berkata, "Ali berteriak hingga aku mengira

istana runtuh karenanya Ali lalu berkata 'Kalau bulon kami,

lalu siapa'?"1497

21265. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abu Mu'awiyah Adh-Dharir menceritakan kepada

kami, Abdul Malik Al Asyja'i menceritakan kepada kami

Ibnu Katsir dalam tafsimya (8/84), Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41199),
dan Ibnu Attriyyah dalamAl Muhqru Al Wajiz(3R63).
Ibid
Al Hakim meriwayatkan hadits ini dalam Al Mustabak (2R53,354) dari
sebuatr hadits panjang. Menunrtnya, hadiB mi shahih sanad-tya, namun Al
Bukhari dan Muslim tidak mencantumkannya. Adz-Dz habi tidak berkomentar
negatif, melainkan berkata s hah ih.

l/t95
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dari Abu Habibatr (maula Thalhah), ia berkata: Imran bin

Thalhatr masuk menemui Ali setelatr selesai perang Jamal.

Ali menyambufirya dan berkata, *r{ku benar-benar berharap

aku dan ayatrmu termasuk orang-orang yang disebut Allah

dalam firman-Ny4 'q;* ?- & €fS's"aorg mereko

merasa bersaudara dudukberhadap-hadapan di atas dipan-

dipan'." Saat itu ada dua orang laki-laki duduk di sisi tikar,

lalu keduanya berkata, "Allah lebih adil dari itu. Kau kemarin

membwrutr merek4 lalu kau menjadi bersaudara?" Ali
menjawab, "Kau dari kaum yang paling jautr! Siapa mereka

jika bukan aku dan Thalhah?" Abu Mu'awiyatr menuturkan

hadits ini secara panjang lebar.laet

21266. Al Hasan bin Mtrhammad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Affan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul

Wahid menceritakan kepada kami, ia berkata: AMul Malik

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Habihab

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ali berkata kepada

Abu Thalhah, "Sunggulr, aku benar-benar berharap Allah

menjadikanku dan ayahmu termasuk orang-orang yang

dihilangkan rasa dendarnnyq dan menjadikan kami merasa

bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan."las

21267. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada karni, ia
berkata: Harrrmad bin Khalid Al Khayyath menceritakan

kepada kami dari Abu Juwairiyatr, ia berkata: Mu'awiyah bin

Ishaq menceritakan kepada kalni dari Imran bin Thalhah, ia

berkata, "Ketika Ali melihatku, ia berkata, 'Selamat datang,

Ibnu Katsir dalarn tafsirny a (8D63).
Ibid.

l,l9t

t199

-t



TafsirArt:fiafui

anak saudamku'. Kemudian ia menyebutkan atsar

serupa.ulsfi)

21268. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin

Hanrn menceritakan kepada kami, Hisyarn menceritakan

kepada kami dari Muhammad, ia berkata: Asytar meminta

izin unhrk menemui Ali, dan saat itu di samping Ali ada

seorang aoak Thalhah. Ketika Asytar masuk, ia berkata,

"Menurutkg kau menatranku karena omng ini!" Ali
menjawab, "Benar." Asytar berkata "Menurutkq seandainya

ada seorang anak Utsman bersamamq maka kau pasti

menatranku di luar!" Ia menjawab,"Ya. Srurgguh, aku benar-

benar berharap aku dan Utsman termastrk orang-orang yang

tercalcup dalam firman-Ny4 iFCn* il €p!* AYG;;
'rljatJ )P'Dan Kani lenyapkan segala rasa dendam yang

berada dalam lati mereka, sedang mereka merosa

bersaudoa duhtk berladq-hadapon di atas dipan-

dipan'. "tsot

21269. Al Hasan menceritakan,kepada kami, ia berkata: Ishaq Al
Anaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Auf
mengabarkan kepada kami dari Ibnu Sirin tentang atsar yang

sama.

21270. AI Hasan menceritakan kepada lemi, ia berkata: Ya'qub bin

Ishaq Al Hadhrami menceritakan kepada kami, ia berkata:

Sakan bin Mughirah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mu'awiyah bin Rasyld menceritakan kepada kami, ia

Al Hakim meriwayatkan hadits ini dalan Al Muta&ak (31424) dari sebuah
hadits panjang. Menunrtnya, hadits ini shahih sou&ny4 namun Al Bukhari
dan Muslim tidak mencantumkannya
Ibnu Katsir dalarntaGimya (82,62).
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berkata: Ali berkata "Sungguh, aku benar-benar berhtrry

aku dan Utsman termasuk omng-orang yang tercakup datam

firman-Ny4 

"I;e, 
iL li Gn & i ettSl CC G;i

'Dan Kami lenyapkan segala rasa dendsm Wg berada

dalom hati mereka, sedang mereka merasa bersauduo Afiik
b erhodap-ludapan di atas dipan4ipanr., I 5(D

21271. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkara: Yazid

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kmi
dari Qatadah, ia berkata: Ibnu Mutawakkil An-Nqii

menceritakan kepada [ami, bahwa Abu Sa'id AI Khdri
bertutur kepada mereka, bahwa Rasulullah SAW UersaUda,

,6, fiIr G *' JL o#4 )61 
'u irr:F, t-

t;JL $\,F ,ifu' G # uk 'fy ,fr'u;#11.';,r5
,ey .i.1^- * epj 'iti .1air Jf:' ,f p:4 ol t;t

.Efur ,.t og ,5)Jt .^)J*,)y -ilt ,,f !46iif p3ri!

"Orang-orang mulonin ,"tro* dqi nerako, lalu nereka

tertahan di atas jembatan antara surga don neralca- Lalu

dibalaslah berbagai kezlnliman yang terjadi di otoa
merelra di dunia. Hinqga kctika mereka telah dibina dor
dibersihkan, mereka pun diizinkan untuk mas* swga " Nabi

SAW bersabd4 "Demi Dzat yang jiwa Muh,amnod berada

dalam genggaman tangan-Nya, sungguh salah seorang dui
mereka itu lebih mengetahui tempatrrya di surga doiryda
tempatnya di dunia."

t5o2 Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al'Uyrut (31163).
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Sebagian dari mercka berkata, "Rasulullatr SAW tidak

menyerupakan mereka selain dengan orang-orang yang shalat

Jum'at ketika pulang dari shalat Jum'at."1503

21272. Al Hasan bin Muharnmad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Atran bin Muslim menceritakan kepada kami, ia
berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia

berkata: Sa'id bin Abu Arubah menceritakan kepada kami,

tentang ayat, '*\r€i ?p & €n *- i g2:!& CC G;;
"Dan Kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada

dalam hati mereka, sedang merelca merasa bersaudara duduk

berhadap-hadapan di atas dipan-dipan," ia berkata,

"Qatadah mengatakan kepada kami bahwa Abu Mutawakkil

An-Naji bertutur kepada merek4 batrwa Abu Sa'id Al Khudri

bertutur kepada mereka: Rasulullatr SAW bersabda 
-lalu ia

menyebut hadits serupa hingga sabda beliau-, 'Lalu mereka

diizinkan masuk sttga'. "

Kemudian ia menisbatkan pembicaraan selebihnya kepada

QatadalU ia Qatadah (berkata), *Demi Tuhan yang menguasai
jiwaku, salatr seorang dari mereka lebih mengetahui

rumahnya...." Kemudian ia menyebutkan hadits seperti

hadits Bisyr. Hanya saja, penjelasan hingga terakhir berasal

dari Qatadah, namun di dalam haditsnya ini ia berkata:

Qatadah berkata: Sebagian dari mereka berkata, "Rasulullah

SAW tidak menyerupakan mereka kecuali dengan orang-

r5B HR. Al Buldari dalam Pelembut Hati (6535) dan Ahmad dalam musnadnya
(3163).Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya (7D266) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad
Al MasirQn0q.
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orang yang shalat Jum'at ketika mereka pulang dari shalat

J rm'at."l5M

21213. Nashr bin Abdunatrman Al Audi menceritakan kepada karni,

ia berkata: Amr bin Zvr'ah menceritakan kepada kami dari

Muhammad bin Isma'il Az-Zubardi, dari Katsir An-Nawa, ia

berkata: Aku mendengamya berkata: Aku menemui Abu

Ja'far Muhammad bin Ali dan berkata, "Pelindungku adalah

pelindungmu, perdamaianku adalatr perdamaianmu, musuhku

adalatr musuhmu, dan perangku adalah perangmu! Aku

bertanya kepadamu, demi Allatl, apakah kau memutus

hubungan dari Abu Bakar dan Umar?" Ia menjawab, "Kalau

memang begitu, maka aku telah sesat dan tidak termasuk

orang-orang yang mendapat petunjuk. Loyallah kepada

keduanya" ya Katsir! Apa yang menimpamu itu berada dalam

tanggrrnganku!' Kemudian ia membaca ayat, Sja & C(;t
'4;*' "sedang mereka merasa bersaudara duduk

berhadap-hadapan di atas dipan-dipan." la berkat4

"Bersaudar4 sebagian dari mereka berhadapan dengan

sebagian lainnya, tidak memunggunginya sehingga yang

ditihat adalatr tengkukny".::1505

Demikianlatr penakwilan para ahli takwil, dan yang

berpendapat demikian adalatr:

21274. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Mu'ammal menceritakan kepada kami, ia berkata:

Suffan menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hushain

Status hadits telah disebutkan. Atsw ini disebutkan oleh Ibnu Al Jauzi dalam

Zad Al Mosir (3DOO) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (81262).

Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya(7D267).

1504
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menceritakan kepada kami, dari Mujatrid tentang firman
Allatr: ,$;C' * iP "Dua* berhadap-hadapan di atas
dipan-dipan " Ia berkata" "seseorang di antara mereka tidak
melihat tengkuk temannya,, I sffi

21275. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: yahya,

AM.rrahman, dan Mu'ammar menceritakan kepada kami,
mereka berkata: su&an menceritakan kepada kami dari Ibnu
Abi Najih, dari Mujahid tentang penjelasan yang sama.rso7

I<ata;;'adalatr bentuk jamak dari kata i.l-, seperti kata l.ra
jarnak dari kata U-:t+. Huruf ganda pada kata 'jr:" iitampakkan (bukan
dilebur dengan tasydid) dan berharakag karena kata benda ringan
artikulasinya, dan itu tidak berlaku pada kata kerja karena berat
artikulasinya. Sebaliknya, mereka melebumya dengan tasydid
(idhgham) pada kata kerjq sehingga menjadi ringan artikulasinya.
Tetapi, ketika ada partikel yang menghanrskan hunrf kedua dari huruf
ganda itu dibaca sukun,maka hunrf gandatersebut ditampakkan.

OCC

Gl itl G r|ry @'+;i,W i yS +:;, e- 1g*-g
lf fi 4r1{ftj.g1-7rj@+fi},irt

"Mqel<a fidak tnercl"alelah iti italmwrya ila, mqelca sel<ali.
l<ali ddak al<sn dilehwkan doripaitmya. r(abarlcanlah

lnpdahmnba-h.onrba-r(u,bahwasesunggrrl*yaAkulah

Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya eDz67) dan AI Mawardi dalam An_Nukat wa
Al'Uyun(31162).
Ibid
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Yong Morlw PengarrQrm lngi Malw Penyayarrg, ilmt bahwa
sesnnguhnya adzab.I(u adalah adzab yang s(mgdt pedih."

(Qs. Al Hijr [15]: 48.50)

Takwit fiman Allah: '6-,WiY3 6\q4l{;l
@ ;;-!i 4;rrtrfi i,l1:,7'tl; @ 4 3r{rt il -,i rs >a- .d @
(Mereha tidah metosa lelah di dalamnya dan mcreka sehali-kali
tidah akan dikeluarkan daripadanya. Kabarkanlah kepada hamba-

hambo-Ku, bahwa sesungguhnya Akulah Yang Maha Pengampun

lagi Maha Penyayang, dan bahwa sesungguhnya adzab-Ku adalah

adzab yang sangat pedih)

Allah Ta'ala berfirman" "Orang-orang yang bertakw4 yang

disebutlcan sifat-sifatnya oleh Allah itu, di surga tidak mengalalni

keletihan."

Maksud firman AllalL 'U#-,WiUS "Dan mereka sekali-

kali tidok akan dikcluarkan doripadanya," adalah, mereka tidak
dikeluarkan dari surga beserta kenikmatan dan apa-apa yang diberikan

Allah dari merek4 melainkan semua itu abadi bagi mereka.

Finnan Allah, );) j;,fri tl -6 ctQ .4
"Kabwkanlah kcpada hamba-lwmba-Ku, balwa sesungguhnya

Afulah Yang Maha Pengampun lagi Maha Perryayang." Allah
berfirman kepada Nabi Muhaurmad SAW, "Beritakanlah kepada

hamba-hamba-Ku, wahai Muhammad, bahwa Akulah yang menutupi

dosadosa mereka jika mereka bertobat dan kembali kepada-Ku,

dengan tidak membuka aib mereka dan membalas mereka. Akulatr

Yang Matra Penyayang kepada merek4 tidak mengadnb mereka

setelah mereka bertobat. "

I
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$54SJt i43r7'l$ ,,Don battwa sesungguhnya adzab-
Ku adolah adzab yang sangat pedih." Dia mengatakan: Beritakan
kepada mereka pula bahwa adzab-Ku bagi orang yang tidak mau
berhenti berbuat maksiat dan bertobat darinya adalah adzab yang
menyakitlon, tidak ada suatu adzab pun yang serupa dengan adzab-
Krr Ini merupakan peringatan dari Ailah kepada maktrluk-Nya agar
tidak berbuat maksiat kepada-Nyq dan perintah dari-Nya kepada
mereka agar kembdi dan bertobat kepada-Nya.

21276- Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada karni, Sa'id menceritakan kepada kami
dari Qatadatr, tentang firman Alla!, 3r{yi 6 -,i ts>e ti
@ l_Vi grliil i ,g1,.7'b\ @ k;i ,,Kabarknntah

kcpada hamba-hamba-Ku, bahwa sesungguhnya Akutoh
Ymg Mala Pengampun lagi Maha penyayang, dan bahv,a
sennggtrtnya adzab-Ku adalah adzab yang sangat pedih,,,
ia berkata, *Telatr sampai berita kepada kami batrwa Nabi
sAw bersaue 'i:;-i3 ,{;'u L1; a. lt f ,i qt ,rrr-i
'* 'eq *;ii ,i sean*inya irorori no*bla mengetahui
kado amrrunon Allah marra ia pasti tidak segan-segan
terludop perkoa haram. Dan seandainya ia mengetahui
kadfi siksaan-Nya, maka ia pasti membinasakan dirinya
(karena sedih)'. "IsoB

21277. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Makki
mengabarkan kepada karni, ia berkata: Ibnu Mubarak
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Mush'ab bin Tsabit

ta Hadits ir,i mtssal, yang disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya
Otn6q dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (91266).
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mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ashim bin AMullah
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Rabalt dari seorang

satrabat Nabi SAW, ia berkata: Rasulullah SAW muncul
kepada kami dari pintu yang biasa dilewati bani SyaibalL lalu
beliau bertany4 "Tidak*ah fulitut kalim tadi tertawa?,,
Beliau lalu membalikkan badan, hingga ketika beliau sampai
di kamar, beliau kembali kepada kami sambil menangis
tersedu-sedu dan bersabda

ilr | -g c;:Jui *, *ht.p ,j;iu-',;.7'rt
d.tiilf, ;7t'r:rrJ,6 ,l e:* 1i sirV :.k 14l:A

Plr irr;ir i
"Ketika aku kcluo, Jibril AS datang dot berkaa, ,ya

Muhammad, sesunggulmya Allah berfirnor Mengapa
engkou membuat hamba-honba-Ku putus asa? I{abotrottah
kcpoda lwmba-homba-1ft+ balwa sesunguhqn Afulah
Yang Malu Pengampwr lagi Maha penyaltutg, dot batwa
sesungguhnya adzab-Ku adolah adzab torg sotgat
Wdih'."ts*

CCC

Al Mawardi dalam A*Mtka wa Al 'uw (3fi63) dan lbnrr (agii daram
afiirnya (tD66).
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'$+6yJC, t:t" \j6 r$ Wll@'etyt e W3
**3;i;GYfri$t1@D'bU

"Darrlrabarl<mrlahkcpadamqel<atentangtarru.-tamu
Ibrahin. Ketilic mqel<a rnasakl.c tempatruya,lalu mqel<a

mengucapl<mt r' S alaam' . B crlrata lbr ahhn r'S esunggzlvry a
l<frrni tnerr cB a tal<ut lrrzp adamu' . Mq ela b ql<ata r' J angartlah

lrrrmu rne,r ds d tzil<ut, se w.ngufivry a l<ami memb eri lcab ar
gembira kepadmru dengan (l<elahirm seorurrg) anak laki-

laki (yang al@rl marjadi) ordng yung alim'.u

(Qs. Al Hijr [15] z 5l-53)

Talwil lirman Allah: 13f,,: r{"!ri! ;l@ 'etl.*eiirijS
* &IA$,$'.;[UG @ iU'&6yJ(' tttT loan

kabarkanlah hepada mereka tentang tamu-tamu lbrahim. Ketika

mereka masuk ke tempatnyar lala mereka mengucapkan, "Salaam-"

Berkata lbrahim, "Sesungguhnya kami merosa takut kepadamu."

Mereka berkata, "langanlah kamu merasa takut, sesungguhnya

kami memberi kabar gembira kepadamu dengan [kelahiran
seorangJ anak laki-laki [yang akan menjadiJ orang yang alim.")

Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Beritakan

kepada hamba-hamba-Ku, watrai Mutrammad, tentang tamunya

Ibrahim, yaitu para malaikat yang menemui Ibrahim Khalilullah

ketika diutus oleh Tuhan mereka kepada kaum Luth untuk

membinasakan mereka. Tamu-tamu Ibratrim itu berkata, 'Salam'.

Ibratrim menjawab, 'Sesungguhnya kami takut kepada kalian'."

--@l
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Kami telah menjelaskan aspek i'rab (kedudukan kata dalam

kalimat) kata t/i1.., dan penyebab Ibrahim takut kepada tamunya, serta

perbedaan pendapat di antara para ulama. Kami juga telah

mengajukan dalil tentang pendapat yang benar. Oleh karena itu, kami

tidak perlu mengulanginya di tempat ini.rslo

Firman-Ny a, (it1. $(i " Lolu mereka mengucaplan,'Salam'."
Maksud kata mereka adalah tamu-tamu Ibratrim. Kata ganti pada kata

!J61 menunjukkan arti jamak (mereka), padahal ia merujuk kepada

kata tunggal, yaifu ,4ri "tamu". Hal itu karena kata ,4i adalah

kata benda yang menunjukkan satu orang, dua orang, atau jamak.

OIeh karena itu, kata gantinya bentuknya jamak, meskipun kata

bendanya bentuknya tunggal.

Firman-Nya, E; { \Jl3 "Mereka berkata, 'Janganlah
lcamu merasa talai'. " Dia mengatakan: Tamu-tamu itu berkata kepada

Ibratrim, "Janganlah kamu takut, karena kami memberi kabar gembira

kepadamu dengan ftelatriran seorang) anak laki-laki (yang akan

menjadi) orang yang alim."

ooo

u# 1 19Ji 
"# 

s {i" i;3;Kj 36

"Bqlcata lbrahim, 'Apdll.r;rh l<ilnnl me'nrrbqi l<abm gembira
lcepadal<u padflhal usiaku telahlmrjut, mdka dengan cma
bagaimanal ah (terlalsanarry a) bqita gembir a y mtg l<firw

l<abarlran ini'?"

(Qs. Al Hijr [15]: 541

r5r0 Lihat penafsiran suratr Huud ayat 69.
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Tarcwit firman Ailah: 6r;t3 I t#iI 
"b;:,J 

* a$f,1 36

@ 6n*rto lbrahim, oApahah kamu memberi kabar gembira

kepadaku padahal usiaku telah lanjut, maka dengan cara

bagaimanakah [terlaksonanyal berita gembira yang kamu kabarkan

ini?")

Allah Ta'ala berfirman, 'Ibrahim berkata kepada para malaikat

yang memberinya kabar gembira tentang kedatangan seorang anak

yang arim, 'bi.$ I ';+X '# 6 tb aj3;fi ,Apatah tramu

memberi lrabar gembira kepadafu padahal usiaku telah lanjut, maka

dengan cara bagaimanakah (terlaluananya) berita gembira yang

lrnmu lrabarkan ini'? " dia mengatakan: Fa bi ayyi sya'in tubsyiruun

(Maka sesuatu apalagiyang akan kalian jadikan kabar gembira).

Mengenai hal tersebut, Mujatrid berkomentar, sebagaimana

dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini :

21278. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isra'il
menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepada

kami, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia
berkata: Waraqa menceritakan kepada kami, Al Hasan bin
Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Syababatr

menceritakan kepada kami, ia berkata: Waraqa menceritakan

kepada kami, Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdullah menceritakan kepada kami dari Waraqa

seluruhnya, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, tentang firman
A[ah, u# I i#r '# I {F a.}3;3i lt ,,Bertrata

Ibrahim, 'Apakah kamu memberi knbar gembira kepadaht

padahal usiaht telah lanjut, maka dengan cara

bagaimanakah (terlalcsananya) berita gembira yang kamu

-ffil
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kabarknn ini'?,,Ia berkata" ,'Ibrahim heran dengan berita ifu
karena beliau dan istrinya sudah luur.,:lsll

21279. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan redaksi
yang semisalnya.l5l2

Firman Allah, f#fr'df ;igi ,,podohal 
usiaht telah lanjut.,,

Maknanya adalah, oleh karena aJcu sudah lanjut usia. Kalimat ini
sebanding dengan firman Allah, ':rsi Jl ;ri i 3';t < j i fu;
"wajib ataslru tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah, kecuali yang
hak" (Qs. Al A'raaf [7]: 105)

Sama seperri kalimat, Ait'!:*t * *A'ulfr',r;;t yang artinya,
Aku memberimu karena kau memberiku, namun aku tidak
mendapatimu memberi.

ooo

q y i; i; J6 @ <,*;*i'n K fr u,;\ &#'tle
@aJrAiSY"e;-r:4

" Mq elca menj aw ab r' Karni many are aikan lrab m gembir a
l<epadamt ilengan banm, mal<a iang,,rllah t<frnw t,,nnasttk
ordng.orarJg yarrg buputns asa'. Ibrdhim bql<au, ,Tidak

adn ormtg yang buputtrs asa ilmi rahmat Tuh.orvrya,
l<,e,c-uali orang. orarJg y arJg sesat, ."

(Qs. Al Hijr (15) : 55.561

ltuj{ilaaumrafsirnya (hal. 416), Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (7t2z6l),
dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al ,UWn (31t64).
Ibid

15u

l5t2
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Talrwit firman Allah: <++X';Kfi{U&;i$6
@AlrAily.;1f, vLii;iJf @ uMereka meniawab,

,Kami menyampaikan kabar gemhira kepadamu dengan benar,

maka janganlah kamu termosuk otang-orang yang berputus osa'.

Ibrahim berkata, ,Tidak ada orang yang berputns asa dafi rahmat

Tuhannya, kecuali orung-orang yang sesat'."

Firman Allah Ta'ala: Tamu Ibratrim berkata kepadanya,

"Kami memberikan kabar baik kepadamu dengan benar dan pasti,

bahwa Allah telah memberimu seorang anak yang alim. Jadi,

janganlatr engkau termasuk orang-orang yang berputus asa terhadap

karunia Allah. Terimalah berita gembira ini."

Ulama qira'at berbeda pendapat dalam membaca firman

Allah, <4;irt s). Mayoitas ulama qira'at dari berbagai negeri

membacany a, S||r, dengar, hwfi al if. S ementara itu, dituturkan

dari Yalrya bin Watsab, bahwa ia membac anyalSt.Lst3

Qira'at yang benar adalah qira'at mayoritas dasarkan

konsensus hujjah dan keasingan (syadz) bacaan yang berbeda darinya.

Firman-Ny u, 6jliti JL"i;'r14 v',trJi,;t Jc "Ibrahim

berlrata, 'Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhanrrya,

lrecuali orang-orang Yang sesat'. "

r5r3 Mayoritas ulama qira'at membacanya:'a]ai. ,iit. Yatrya bin Watsab, A'masy, Ibnu

Mushrif, dan dad Amr, bahwa mereka membacanya ;iriir .

Katsir, Nafi, Ashim, Ibnu Amir, dan Hamzah, membacanya hk-'ii dengan

ht;rntf nun di-fathah di semua Al Qur'an
Abu Amr dan Al Kisa'i membacanya *. Ui dengan huruf nzn di-kasrah.

Tetapi mereka semua membacanya ,ii6 9b. Lihat Al BahI Al Muhith karya

Abu Hayyan (6/486) danAt Muhurr Al wajizkatya Ibnu Athiyyah (31366).
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Allah Ta'ala berfirman: Ibratrim berkata kepada tamunya,

'Tidak ada yang putus asa terhadap rahmat Allah kecuali kaum yang

telatr keliru dan jauh dari jalan kebenaran, serta meninggalkan jalan

yang h.uus dengan meninggalkan pengharapan kepada Aflatr yang

tidak pernah menyia-nyiakan harapan orang yang berharap kepada-

Nya, sehingga mereka sesat dari agama Allah."

Ulama qira'at berbeda pendapat dalam membaca firman
Allah, t X- ;; Mayoritas ulama qira'at Madinatr dan Kufah
membacanya fr;- d,j dengan huruf nun dibaca fathah. Kecuali

A'masy dan Al Kisa'i, karena keduanya membacanya kasrah. Ulama

qira'at yang membacanya dengan harakat fathah, membaca firman

Allah ini demiki^, '}ESY )-3.f,4 "Sesudah merelca berputus asa."

(Qs. Asy-syuuraa [a2!: 28) A'masy membacany u, 4 6 #. b dengan

huruf nun drbaca kasrah. Al Kisa'i membacanya dengan harakat

fathah pada huruf nun. Amr bin Ala membacanya dengan dua macam

qira'at sesuai yang kami sebutkan dau;i qira'at Al Kisa'i.l5la

Qira'at yang paling benar adalatr, 'j,fi V ;3. :y dengan

huruf nun di-fathah, d* * g;rj dengan huruf nun dr-kasrah,

berdasarkan konsensus hujjatr para ulama qira a, untuk membaca

fathah pada kalimat, 'j:3 Y ,+3. !"t dan membaca kasrah pada

kalimat y-Ut.
Dikatakan paling benar jika disepakati harakat fathah pada

kata'Ei,karena jika suatu kata dalam bentukl 'il madhi itu htruf ain
(tengah)nya, bukan huruf enam yang terhimpun dalam huruf balqi
(tenggorokan), maka dalam benhrk/'il mudhari'-nya ia dibaca kasrah

rsr'r Lihat Al Battr Al Muhirt karya Abu Halyan (6t486), Al Muharrs Al Wajiz
karya Ibnu Athiyyah (31366), dan Farkhrurrazzi dalam tafsirnya(19D07).

-



TabhArt:I'hafuti

ata;u dhammah. Harul<at fathah untuk kata itu tidak dikenal dalam

batrasa fuab.

oa@

A*$JW3:(3rrJ6@6W$'Fbt3J6
$ft3X,r39t {t @ <6 fiYJ u1;} Jr.{l @

6*trti;
"Bqlata (pula) Ibtahim,'Norl<nh ut:.tsaffirtu yarrg Fenting
(selain iat), hai Pma utusan?' Mqel<a menjawab, 'Karni
sesrrngguhrry a diutns lnp ada l<mffL y dng b q do sa, l<eamli
Inth besertd pengll<ut pengil<utnya. Sesunggzlvrya Kani
al<frrr many elanwtl<ut mq elra sefi tucmy d, lcecuali istriny a,

Karni telah mmenfiil<an, bahwa secunggulurrya ia itu
termas'uk or ang. or ang y drJg tartingal (b q sama. soltrt d

ilmgan otarrg l<$r lainny a)' ."
(Qs. Al Hijr [15]:57.60)

Takwit firman Altah: EyfJEt @'rj:"91(4 'S:51t3 JG

\11;,L?;r{t @ <r;;J FrH sl+l i:S;@ 6.f. t5 Jg+j
@ 6,.Al i# #t @erkata [pulal lbrahim, ,,Apakah urusanmu
yang penting [selain ituJ, hai para utusan?" Mereka menjawab,
uKami sesungguhnya diatus kepada kaum yang berdosa, kecuali

Luth beserta pengikut-pengikutnyo. Sesungguhnya Kami akan

menyelamatkan mereka semuanya, kecuali istrinya, Kami telah
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menentukan, bahwa sesungguhnya ia itu termasuk orang-orang
yang tertinggal [bersama-sama dengan orang kaJir lainnyaJ.')

Allah Ta'ala berfirmarq Ibrahim berkata kepada para malaikat,

"Apa urusan kalian? Apa yang diperintatrkan kepada kalian, wahai

para utusan?" Para malaikat itu menjawab, <ry* $ Jyt+ity
"Kami sesungguhnya diutus kepada kaum yang berdosa. " Maksudnya

kepada kaum yang telah melakukan kekafiran kepada Allah.

Firman Allah, *3 Jf,-{y "Kecuali Luth beserta pengihtF
pengihttnya, " dia mengatakan: Kecuali orang-orang yang mengikuti

agama Luth, karena Kami tidak akan membinasakan mereka,

melainkan menyelamatkan mereka dai adzab, kecuali istrinya Luth.

6"6 'uJ qy \:X "Kami telah menentulran, bal*ya
sesungguhnya ia itu termasuk orang-orang yang tertinggal (bersama-

sama dengan orang ka/ir lainnya). " Dia mengatakan: Allah telatr

menetapkan baginya bahwa ia termasuk tertinggal di negeri itu,
kemudiin akan dibinasakan.

Kami telah menjelaskan makna kalimat 6*rJi dengan

berbagai bukti aplikasinya.

@oo

$r @i,*l ?5 #LJr3 €D i,jtgt t_ j 3r;,i;rtr,

5i;x-xi.$A+lx+S
'Mdl<f, tatkala Fara ufitsan itu dntangl<epadfll<mm.I-uth,
beselrtapar'lgililtpengll<utnya.label:lra.a,r'Seszngulmya

l<frnuu adfllah or(mg.orcmg yarJg fidak ilikrlrlal'. Para utusmt
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meniawabr'sebenartryol<anriinidatuWl<epadanuileryart
merrtawa ad&ab y@W selala msela dtt$akan'.

(Q.. Al ffir [15] z 61-631

rakwil rirman Allah: ?i 
:#IISGD 6g;if tj 3t:'51t5

@ 6i*-r;.13(r4-a+ s.$6 @6'pt uMaka tatkata para

utusan itu dotang kepada kaum Luth, beserta pengikut-pengikutnyu

Ia berkata, 'sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang tidak

dikenal'. Para utusan meniawab, 'Sebenarnya kami ini datang

kepadamu dengan membawa ad.zab yang selalu mereka dustakan'.

Allah Ta'ala berfirman, "Ketika para utusan Allah itu tiba di

tempat keluarga Luth, Luth tidak mengenali mereka dan berkata

kepada mereka, 'sesungguhnya kami adalah orang-orang yang tidak

dikenal'."

Para utusan ihr lalu berkata kepadanya" "Benar, karena kafiIi

adalah para utusan Allah. Kami darang kepadamu dengan membawa

apa yang diragukan oleh kaummu, bahwa Allah akan menimpakan

adzr;b kepada mereka lantaran kekafiran mereka kepada-Nya."

21280. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepada

kami, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Waraqa menceritakan kepada kami, Al Hasan bin

Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Syababah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Waraqa menceritakan

kepada kami, Al Mutsanna rienceritakan kepada kami, ia

berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia
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berkata: syibl menceritakan kepada kami, Al Mutsanna

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan

kepada kami, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami

dari waraqa, seluruhnya dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

tentang firman Allah, $iQt ii '$tXS "Ia berkata'

'sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang tidak

dikcnol'." Ia berkata, "Luth tidak mengenal mereka'"

Tentang firman Allah, 5ii4*13(q "Adzab vang selalu

mereka dustakan," ia berkata' "Adzab bagi kaum Luth'"1515

21281. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid,

dengan redaksi yang semisalnya.lsl6

oco

'6V,fit'e e,6V1** @ <,i,# (ti ffi6e*1s
't'#3 L"Wf K, efi-{i'$t:;

u D art t<3gni datang l<ep adamu nwrrtb aw a l<cb erut art dmt

sesunggrrtvryak;olmibeutl'be/;rrlotcfi rg'CItungbenm.Makfl
prrigitahl<antu di akhir nalan dengort tnembawa

lrc,htargarnt, df,rr il<utilah mqela dmi belal<mg df,rJ

jartg61rJlah seorymg pm iti cmtoral<mw mmolehl<ebelal<mg

l5l5

l5l6

Mujatrid dalam tafsirnya (hal. 4l?) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya

(7D26e).
Ibid
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dmteruskarrlahperialanf,rrlec,tempatyangdipuintalil<mt
lrcpodnma."

(Qs. Al tlijt [15] : 64.65)

Takwil lirman Allah:o$t;l@ <-,i,#W 6t&1;
'o#3 +WtS';3 L,i5-1; ;Lt{'riig,fit'; &,b o" k ami

datang kepadamu membawa kebenaran dan sesungguhnya kami

betul-betul orang-orang benar. Maka pergilah kamu di akhir malam

dengan membawa keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang

dan janganlah seorang pun di antara kamu menoleh ke belakang

dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan

kepadamu)

Allah Ta'ala berfirman: Para utusan itu berkata kepada Luth,

"Kami datang kepadamu dengan membaca sesuatu yang baq, atau

sesuatu yang pasti dari sisi Allah, yaitra adzab Allah, yang ditimpakan-

Nya kepada kaum Luth."

Aku telatr menyampaikan berita dan kisatr mereka dalam suratr

Huud dan surah lain ketika Allah mengutus para uhrsannya untuk

mengadzab mereka.

Firman Allah, <r3#(r$ "Don sesungguhnya lcami betul-

betul orang-orang benar," dia mengatakan: Kami benar dalam apa

yang kami beritakan kepadamu, watrai Luth, batrwa Allah akan

membinasakan kaummu.

Firman Allah, ,fitA efufr;1 "Maka pergilah kamu di

alrhir malam dengan memba'n'a kcluargam4 " maksudnya adalah,

Allah memberitatru tentang para utusan-Nya batrwa mereka berkata

kepada Luth, "Wahai Luth, pergilah kamu dengan membawa
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keluargamu di sisa-sisa malam dan ikutilatr keluargamu dari belakang.

Berjalanlah kamu di belakang merek4 dan hendaknya mereka

berjalan di depanmu. Janganlatr salatr seorang dari kalian menoleh ke

belakang dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan

Allah kepada kalian. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat

berikut ini:

21282. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami. Al Harits menceritakan kepada

kami, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kalrri dari

W*uqq seluruhnya dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,

tentang firman Allah, f '.9 ei{,.$j "Dqn janganlah

seorang pun di antara kamu menoleh lce belakang," ia

berkata, "Janganlah seseorang menoleh ke belakang, dan

jangan berbelok."I5l7

21283. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syababatr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, tentang firman Allah, f :fu er{,- lj "Dan
janganlah seorang pun di antara kamu menoleh l(c
belakong," ia berkata" "Janganlatr seseorang melihat ke

belakangnya."lt"

21284. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami, Al Mutsanna menceritakan

kepada kami, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia

t5\ Mujahid dalam tafsirnya (hal. al7).tsts lbid



21285.

21286.

21287.
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berkata: Abduttah menceritakan kepada kami dari Waraqa

seltruhnya, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dengan

redaksi yang semisal,tya. 
lsle

Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujahid,

dengan makna yang semisalnya.ls2o

Muhammad bin Abdut A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah, 'ifi '6V

"Dan ihttilah mereka dari belakang," ia berkata, "Luth

diperintahkan urttrk berjalan di belakang keluarganya,

mengikuti mereka dari betakang saat berjalan."ls2l

Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid

berkomentar, tentang firman Allah, ,fif U b,;6 iU
"Malca pergitah karnu di aWir malam dengan membmva

keluargatnu," ia berkata, "Maksudnya adalah sebagian

malam."

Tentang firman Allah, 'frtfilb "Oon ihttitah mereka dari

belakang," ia berkata "Maksudnya adalah, mengikuti

keluargamu dari belakan g.""o
ooa

l5t9

1520

l52l

t5t2

Ibid
Ibid
Abdurrazzaq dalam tafsirnya (2D44), Ibnu Abi Hatim d6lam tafsirnya

(7 t2242), dan Asy-syaukani dalarll. Fath Al Qadir (hal' 93 1)'

iifrut Af Mawarii dalan An-Nukot wa Al 'Uyun (31165) dan Ibnu Al Jauzi

dalamZad Al Masir (41407).

@
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t6 @ 'vr*w;$b i!,3Ji.i\,r)y5 ALtj1?)

@LrW-L4{SJA
"Ddn telahKmni walryul<anl<epadarya (Inth) pulara ia4
yaitubahwa mqela al<arr diat,mpas hdbis di waku Srrbzh.

Dan ilotanglah penfudukkou itu (li,e rumahl;ulth) dmgan
gembira(l<mena)l<eilatnngdrrtafi l'ru't'r;lttttt.ifi.t,'

(Qs. Al Hijr [15] z 66.67)

raknvir firman Allah: ?rfit ;{31 t!':J }\fi Ai Ayl;i;t
iiSS-{liSJAf,.; @ 'E# @an tetah Kami wahvuhan

kepadanya [LuthJ perhara itu, yaitu bahwa mereha akan ditumpos

habis di waktu Subuh. Dan datanglah penduduk kota itu [ke rumah

LuthJ dengan gembira [karenal kedatangan tamu-tamu itu)

Allah Ta'ala berfirman: "Kami telatr menetapkan trrusan Luth,

dan Kami telatr wahyukan kepadanya bahwa mereka akan ditumpas

habis di waktu Subuh. Maksudnya, kaumnya dari awal hingga akhir

akan ditumpas pada waktu Subuh sesudatr malam itu."

fata ;)13J dibu"u nashab sebagai penjelasan bagi perkara

yang ditetapkan Altah. Bisa jadi ia dibaca nashab karena tidak ada

partikel yang mengharuskannya dibaca hhafadh.

Diriwayatkan batrwa ayat ini dalam qira'at Abdullatt

adetzh,ffi 'tirti fi$ 1l: it *i "Dan Kami katakan bahwa

mereka akan ditumpas habis pada waktu Subuh."l523

ts23 A'masy membacanya ,rr5 !t dengan hr;lr'uf hamzah di-kasrah. Diriwayatkan

bahwa Abdullah membacanya de,ngan dua cara. Litloit Al Muhorar Al Waib
karya Ibnu Athiyyah (31369)-
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Kalimat 'd berarti ketika mereka sudah memasuki waktu

Subtrh, atau ketika mereka sedang memasuki waktu Subuh.

Penjelasan kami ini sejalan dengan pendapat para atrli tak\Mil,

sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

21288. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu

Abbas berkomentar, tentang firman Allah, W;'lSy t;13J
..1 ..'# " Bahwa mereka akan ditumpas habis di wahu

Subuh," ia berkata, "Mereka ditumpas habis pada waktu

Subuh."152a

21289. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zard

berkomentar, tentang firman Allah, lli't ALI#) " Dan

telah Kami wahyukan kcpadanya (Luth) perkara itu," ia
berkate "Kami watryukan kepadanya.tt 1525

Firman-Nya, ';ti;# '*1-{;\ Jj1 {3 "Dan datanglah

penduduk kota itu (ke rumah Luth) dengan gembira (arena)

lredatangan tamu-tamu itu." Diamengatakan: Penduduk kota Sodom,

yaitu kaum Luth, datang ketika mereka mendengar bahwa ada tamu

yang bertandang ke rumah Luth. Mereka datang dengan bersuka-cita

karena adanya tamu-tamu yang singgatr di kota mereka, karena

berharap bisa melakukan perbuatan nista." Sebagaimana dijelaskan

dalam riwayat berikut ini:

"'n Lihat Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'rJyun (31165).
tsu Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya (712269) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa

Al'Uyun(31165).
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21290. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid

menceritakan kepada karni, Sa'id menceritakan kepada kami
dari Qatadah, tentang firman Allah, U)ri5-'*4yi',:A U
"Dan datanglah penduduk kata itu (ke rumah Luth) dengan

gembira (karena) kcdatangan tamu-tamu itu," ia berkata,

"Mereka bersuka-cita dengan kedatangan tamu-tamu
Nabiyullah Luth AS karena mereka hendak mela}ukan
perbuatan mungkar terhadap tamu-tamu tersebut.,, 1526

ooo

eii{;xt!;g
@<$gt6.A6

nLuth bqlata, 'senrnggzhny a nselu adalah tanulil,
malu ianganlah l<affuu mrlrrberi mmlu (Wadoku), ilorr

bqtakw alah l<ep ada y'.llldh ilm j angorrtlah l<snru memhnt
alcu tcrhina'. Mel":el<abqlata, 'Danbul<frnlrah l<ami telah

melmangrrur dmi (mellnhffrgi) manusia' ?',

(Qs. Al Hijr [15]: 68,20)

rarrwil n*"1, 4yll Si-S:rhg@ $Jfti 61, $F'.t i,tf
@ <olgi * -dg {nS 6 @ pj;i @ uth b e r kata, " ies un s g uhny a
mereka adaloh tamuku; maha janganlah kamu memberi malu

fkepadakuJ' dan bertahwalah hepada Allah dan janganrah hamu

tsu Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnyae2}6g).
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membuat aku terhina" Mereha berkata, *Dan bukankah kami telah

melarangmu dari [melindungiJ nanusia?')

Luth berkata kepada kaunrnya, "sesungguhnya orang-orang

yang kalian datangi untuk berbuat nista terhadap mereka itu adalatr

tamuku. Sudatr seharusnya seorang laki-laki menghormati tamunya.

Jadi, janganlatr kalian mempermalukan tamu-tamuku, watrai kaumku.

Muliakanlah aku dengan tidak melakukan perbuatan yang tidak

menyenangkan terhadap mereka. "

Firman-Nya, ';rt'\jl$ "Don bertalcwalah kepada Altah." Dia

mengatakan: Takutlah kepada Allah dalam memperlakukan diriku dan

diri kalian, dEN Allah tidak menimpakan hukuman-Nya kepada

kalian.

\tP{j "Don janganlah kamu membuat aht terhina" Dia
mengatakan: Janganlah kalian merendahkanku dan menghinakanku

lantaran melalorkan perb-uatan yang tidak menyenangkan terhadap

mereka.

6.Jtfr;" (rA $flg "Mereka berkata, 'Dan bukanlah

kami telah melarangmu dari (melindungi) manusia'?" Maksudnyq

Luth berkata kepada kaumnyao "Tidal&ah kami telatr melarangmu

menerima tamu seorang manusia?" Sebagaimana dijelaskan dalam

riwayat berikut ini:

21291. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yadd
menceritakan kepada karni, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadah, tentang firman Allah, <'$fi eC -A# {6Vg
"Merelra berkata, 'Dan bulunkah kami telah melarangmu

dari (melindungi) monusia'?" la berkata, "Maksudny4
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tidakkah kami melarangmu unttrk menerima seorang pun

sebagai tatnufnl52T

ooo

@ i;a {K,4 trLxp@ ari iK ovas ;Jy 3('

@+/"t;gi:;ifr
"Luth bqt<otq'tnilah Wtri.Wtri (rcseri)lu (liualwinlah

dmgan nuela), iil<a lcanu heilak bqbuat (seccra y ang

ha/rrll)'. (Nlahberflrnan)r'Derni unwirmvu (lvfiuhannail,'
senrnguhny o mqelca terortang arting di dalarrt

kemeulm (lesesawr)' . Makl nr":el<a ilibinasakm oleh

s'u,6rctlsas yotttg nvngunturr l<ctik;r matahari orl<frn

tcrbit'.'

(Qs. Al Hiir [15] z 71.73)

Takwil liman Allah: A;$dA ;.J'3i36

@ iali2;*s:{ift @'";x-a:F @uth berkata, ulnitah p utri-

putri [negeriJka [hawinlah dengan nurekaJ, iika kamu hendah

berbuat [secara yang halalJ." [Allah berfirman), uDemi umunnu

(Muhammad), sesungguhnya mereka terombang-ombing di dalam

hemabuhan [kesesatanJ.' Maka mereka dibinosakan oleh suara

keras yang mengguntur, hetika natahari ahan terbit)

ts27 Ibnu Abi Hatim dalam taftirnya Ofn6, dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (41407).
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Atlah Ta'ala berfirman: Luth berkata kepada kaunnya,
*Menikahlah dengan wanita dan bersetubuhlatr dengan mereka.

Janganlah kalian melakukan perbuatan yang diharamkan Allah kepada

kalian, yaitu bersetubuh dengan sesama laki-laki. Lebih baik kalian

melakukan perintahku. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat

berikut ini:

21292. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada karni, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadah, tentang firrran Allah, '*.SKrt-AS.;JYJ6
"Luth berkata,'Inilah putri-putri (negeri)ht (km+'inlah

dengan mereka), jila kamu hendak berbuat (secara yang

halal)." Nabi Luth AS menyunrh mereka untuk menikahi

wanita, dan hendak melindungi tamu-tamunya dengan pufi-
putrinya.l528

Firman Allah, 'ilfi "Demi umurmu." Allah berfirman kepada

Nabi Muhammad SAW, "Demi hidupmu, wahai Muhammad,

sesungguhnya kaummu dari golongan Quraisy itu terombang-ambing

dalam kemabukan." Maksudnya" mereka terombang-ambing dalam

kesesatan dan kebodohan mereka.

Penjelasan kami ini sejalan dengan pendapat para ahli takwil,

dan yang berpendapat demikian adalah:

21293. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muslim

bin Ibratrim menceritakan kepada kami, Sa'id bin Zaid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Malik
menceritakan kepada karni dari Abu Jauzq.dari Ibnu Abbas,

rr2t Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (7D269).
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ia berkat4 "Allah tidak pemah menciptakan dan tidak pernatr

mengadakan jiwa yang lebih mulia bagi Allah daripada

Muhammad SAW. Aku tidak pernah mendengar Allah

bersumpatr dengan kehidupan seseorang selain beliau. Allah

berfirman, 'o;3. d;Z ,i tt '!y; 'Derni umurmu

(Muhammad), sesungguhnya mereka terombang'ambing di

dalam kemabukan (ke s es atan)' - "r52e

21294. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ya'qub b Ishaq Al Hadhrami menceritakan kepada

kami, ia berkata: Al Hasan bin Abu Ja'far menceritakan

kepada kami, Amr bin Malik menceritakan kepada kami dari

Abu Jauza, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, i+t1i
'$;:4 dS $ " Demi umurmu (Muhammad), sesungguhrrya

mereka terombang'ambing di dalam kemabukan

(kesesatan)," ia berkata, *Allah tidak pernatr bersumpah

dengan kehidupan seseorang selain dengan kehidupan

Mutrammad SAW. Allah berfirman, 'Demi hidupmu,

umunnu, dan keberadaanmu di dunia, watrai Muhammad,

sesungguhnya mereka terombang-ambing di dalam

kemabukan ftesesatan) 
r 

. 

r: I 530

21295. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada karni, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadatr, tentang firman Allah, 'it;:3-'fi;Z rl iAlF
"Derni urnurmu (Muhammad), sesungguhnya mereka

terombang-ambing di dalam kcmabulan (kesesatan)," ia

Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (7D269,2270), Al Mawardi dalam An-Nukat

wo Al 'Uyun (31166), Ibnu AI Jauzi d^lan- Zad Al Masir (41408), dan Al
Baghawi ddam Ma' alim At-Tozil (3/408).
Ibidt530
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berkata, "Ini merupakan salatr satu bentuk kalimat dalam

batrasa Arab. Maksudnya, mereka bermain-main dalam

kesesatan mereka. " 
l 53 I

21296. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepada kami dari Sufyan, ia berkata: Aku

bertanya kepada A'masy tentang firman Allah, A fl'l;l
7r;:4'd3 "Demi umurmu (Muhammad), sesungguhnya

mereka terombang-ambing di dalam kemabukan

(kcsesatan)," ia menjawab, "Mereka terombang-ambing

dalam kelalaian metreka." 
I 532

21297. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tstr menceritakan kepada kami

dari Mu'ammar, dari Qatadah, tentang firman Allah, ;;Krl
"Di dalam kcmabukan," ia berkata, "Maksudnya adalah

dalam kesesatan mereka." Tentang firman Allah, ';tJi:$-

"Terornbang-ambing," ia berkata" "Maksudnya adalatt

mereka bermain-main. r: I 533

21298. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsu menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, ia berkata: Mujatrid berkata, "Maksud kata i:jii,.3-

adalatr terombang-ambing." I 53a

l53r

t532
Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya Qf2270).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (712270), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
'Uytn (31166), dan Ibnu Al Jauzi dalan Zad Al Masir (41408).

Abdurrazzaq dalam tafsinrya QD58), Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya
(7 D27O), dan Al Baghawi dalan Ma'alim At'Taruil (3/408).

Abdunazzaq dalam tafsirnyap2iS) dan Al Qurthubi dalam Al Jami' li Ahkam
Al Qtr'm (10/39).
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21299. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepada kami dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah, lFl "Demi urnurmu," ia berkata,

"Maksudnya adalah, demi hidup-u.rrl535 Tentang firman

Allah,'";3; ;riF A ;A " Se sungguhny a mer e ka t er omb ang-

ambing di dalam kemabukan," ia berkata, "Mereka

terombang-ambing."

21300. Abu Sa'ib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari A'masy, dari

Ibrahim, ia berkata, "Mereka tidak menyukai seseorang

berkata, 'Demi usiaku'. Mereka menganggapnya sama seperti

kalimat ,;(ls.-"36

Firman Allah, '4rrL*rttrift' "Moka mereka dibinasakan

oleh suara keras yang mengguntur, lcetilca matahari akan terbit."

Maksudnya adalatr, mereka dibinasakan oleh suara keras yang

mengguntur dari adzab. Kata '4$Jrartinya, ketika mereka memasuki

waktu terbitnya matahari. Kata *ri d*, 'VrJ dibaca nashab

karena berkedudukan sebagai foat (keterangan pekerjaan),1537 dengan

arti, ketika mereka memasuki waktu Subuh dan waktu terbitnya

matatrari. Kalimat f,g|& artinya mereka dibinasakan.

Penjelasan kami sejalan dengan pendapat para atrli takwil, dan

yang berpendapat demikian adalah:

1536

1537

Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al 'Uyun Qll66) dan Ibnu Al Jauzi dalam
Zad Al Masir (41408).
Al Qurthubi dalarnAl Jami' li Ahkan Al Qur'an (10/40).
Lihat Al Qurthubi dalan Al Jami' li Ahkam Al Qur'an (10142).
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21301. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, tentang firman

A1lah, 'r4r.'"4i'€ift, "Makn merela dibinasakan oleh

suara kcras yang mengguntur, ketika matahari akan terbit,"
ia berkata, "Yaitu ketika matatrari terbit." 1538

@@@

G;51"'S
"MaIa Karli- iadil<arr bagim atas l<otd itu ter:balik l<E bawah

ilmKonrilwjani mqela ilmgmbaar dmi tanah yarrg
l,sas. Sesznggahrrya pddfl yarrg denikiart itu benm.benm
ter ilap at tonda. tanda (l<elansaan Kmrn) b agi or ang. oa arrg

y arrg mmnpulwtil<frn tando. tan da.."

(Qs. Al Hijr [15]:74.75)

ralrwil firy"] Allah: i';b #tpVqn:;WW
@ *;$.*S Alt OiL@,b (Maha Kimi iadikan bagian atas

kota itu terbalik he bawah dan Kami hujani mereha dengan batu

dari tanah yang keras. Sesungguhnya pada yang demihian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda [kekuasaan KamiJ bagi orang-
orang yang memperhatihan tanda-tanda)

r53t As-suyuthi dalam Ad-Dm Al Motsur (5/90). Lihat Al Baghawi dalam
Ma' alim ArTaruil (3/408).

il:t eiy ,b i';G r* e*'V wt:"W$;;s
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Allah Ta,ala berfirman, "Karni jadikan bagian atas tanatl

mereka di bawah (membalik), dan kami hujani mereka dengan batu

dari tanah yang keras." Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat

berikut ini:

21302. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadah, dari Ikrimah, tentang firman Allah, &gyV
,b i';6 "Dan Kami huiani mereka dengan batu dari

tanah yang kcras," ia berkata, "Maksudnya dari tanah

liar."1539

Firman-Ny 
", ia{.tliliS A:t 4iy "sesungguhnva pada vang

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (cehtasaan Kami)

bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda'" Dia

mengatakan: Dalam perbuatan Kami terhadap kaumnya Luth (yaitu

membinasakan mereka dan menimpakan adzab kepada mereka)

terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfirasat dan mengambil

pelajaran dari tanda-tanda Allah, serta pelajaran tentang akibat perkara

orang-orang yang berbuat kufur dan maksiat kepada-Nya. Maksudnya

di sini adalah kaum Nabi Muhammad SAW dari suku Quraisy.

Seolatr-olatr Allah berfirman, "Wahai Muhammad, ada pelajaran bagi

kaummu dari kaum Luth, serta adz-ab Allah yang menimpa mereka

ketika mereka mendustakan rasul mereka, dan terombang-ambing

adalah kesesatan mereka. "

r53e Status hadits telah disebutkan dalam surah Huud ayat 82. Al Qurthubi dalam lI
Jami' li Ahkam Al Qur'an (10/82).

-

I asz ]-
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Apa yang kami katakan tentang firman Allah 'G:;{i-sejalan

dengan perkataan pun atrli takwil, dan yang berpendapat demikian

adalatr:

21303. Abdul A'la bin Washil menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ya'la bin Ubaid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdul Malik bin Abu Sulaiman menceritakan kepada kami

dari Qais, dari Mujahid, tentang fi.rman Allah, ,pS,A:S eir\
'u;:;4"sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

terdapat tanda-tanda (kckuasaan Kami) bagi orang-orang

yang memperhatikan tanda-tanda," ia berkata

"-Maksudnya adalah- bagt orang-orang yang

berfirasat."l54o

21304. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Fudhail menceritakan kepada karni dari Abdul Malik, Al
Hasan bin Muhammad Az-Za'farani menceritakan kepada

kami, ia berkata: Muhanmad bin Ubaid menceritakan

kepadaku, ia berkata: Abdul Malik menceritakan kepada

kami dari Qais, dari Mujatrid, tentang firman Allah, ,St eiy
G;r:(t,?S "sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar terdapot tanda-tanda (lcehtasaan Kami) bagi orang-

orang yang memperhatikan tanda-tanda," ia berkat4

15,10 At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri sebuah hadits, bahwa
Rasulullah SAW bersabd4 "Takutlah kalian terhadapfirasat seorang muknin
karena ia melihat dengan cahryo Allah.". HR At-Tirmidzi dalam Tofsir Al
Qtr' an (3 125), Abu Nu' aim dalan Al Hilyah (6/l I 8), Ath-Thabrani dalan Al
Kabir (81121,no.7497) dari Abu Umamah.
Atsar lm disebutkan Mujahid dalam tafsirnya (hal. 417) dan Al Mawardi dalam
An-Nukat wa Al 'Uyun (31167).
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"-Maksudnya adalalF bagi

berfirasat.'tsal

orang-orang yang

21305. Mutrammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada, kami, Harits menoeritakan kepada

kami, ia berkata: Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: waraqa menceritakan kepada kami, A1 Hasan bin

Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Syababah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Waraqa menceritakan

kepada kami, Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abu tludzaifah menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syibl menceritakan kepada kami, Ibnu Waki'

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Usamah

menceritakan kepada karni, ia berkata: Syibl menceritakan

kepada kami seluruhnya dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

dengan redaksi yang semis Llrty v."r'tz

21306. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, ia berkata,

"Artinya bagi orang-orang yang berfirasat'" Ia berkat4

"Kalimat ft$ ',{t 'd|,V artinya aku berfirasat baik

bagimu."l5a3

21307. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayatrku

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Abdul Malik bin

Abu Sulaiman, dari Qais, dari Mujatrid, tentang firman Allah,

Mujahid dalam tafsirnya (hal. 417), Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al 'uyun

(3/168), dan Ibnu Al Jauzi dalamZadAl Masir (41409).

Ibid.
Ibid

l54l

r512

15,[3
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G.;JI-,"S Aft 4ll "sesungguhnva pada vang demikian

itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kehtasaan Kami) bagi

orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda, " ia berkat4

"-Maksudnya adalatl- bagi orang-orang yang

berfirasat."l5e

21308. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepada kami dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah, '4;fl*S Aft 4'3y "sesungguhnya pada

yang demilcian itu benar-benar terdapat tanda-tanda

(lrehnsaan Kami) bagi orang-orang yang memperhatikan

tanda-tarrdo," ia berkata, "-Maksudnya adalalr- bagr

orang-orang yang mengamati."ls4s

21309. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Yazl.d menceritakan kepada kami dari

Juwaibir, dari Adh-Dhatthak, tentang firman Allah, .lyt Cit
G;=If!?S "sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tondalanda (kchtasaan Kami) bagi orang-

orang yang memperhotikan tanda-tanda," ia berkata,

"-Maksudnya adalalr- bagi orang-orang yang mengambil

pelajaran."l5a6

21310. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadatr, tentang ayat, 'G;4 *S il!,' 4 3y

"sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

Ibid
Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya QD270) dan Ibnu Al Jauzi dalan Zod Al
Masir (41410').

Al Mawardi drJiam An-Nukat wa Al '(fun (31167).

t54/
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terdapat tanda-tanda (kehtasaan Kami) bagi orang-orang

yang memperhatikan tanda-tanda," ia berkata

"-Maksudnya adalatF bagi orang-orang yang mengambil

pelajaran."l5aT

2l3ll. Muhammad bin AMul A'la menceritakan kepada karni, ia

berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Mu'ammax, daxi Qatadah, tentang firman Allah, G;5
"Bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda," ia

berkata, "-Maksudnya adalaf bagi orang-orang yang

mengambil pelaj aran. " 
I sa8

21312. Mtrhammad bin Umarah menceritakan kepada kami, ia

berkata: Hasan bin Malik menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami

dari Amr bin Qais, dari Athiyyalu dari Abu Sa'id, ia berkata:

Rasulultah SAw bersabda, !, *.:ini lfiy ulit z;"t} grtt
' "Tahttlah kalian akan firasat orang mulonin, lcarena ia

melihat dengan cahaya AUalL" Nabi SAW lalu membaca

ayat, 'o-r;;4 ,lrf q' e iy "sesungguhnya pada yang

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kehtasaan

Kami) bast orang-orang yang memperhatikan tanda-

tanda."1549

21313. Ahmad bin Muhammad Ath-Thusi menceritakan kepada

kami, ia berkata: Muhammal bin Katsir Qnaula bani Hasyim)

menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Qais AI

Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya QD270), Al Mawardi dalam An-Nukot wa Al
'Uytn (31167), dan Ibnu Al Jauzi dalamT-ad Al Masir (41410).
Abdunazzaq dalam tafsimya Qn59), Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya
(7D270), dan Al Mawardi daJam AwNukat wa Al 'Uyun Q/167).
Status hadits telah disebutkan.
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Mala'i menceritakan kepada kami dari Athiyyah, dari Abu

Sa'id, dari Rasulullah SAW, dengan redaksi yang

semisalnya.l55o

21314. Ahmad bin Muhammad Ath-Thusi menceritakan kepada

kalni, ia berkata: AI Hasan bin Muhammad menceritakan

kepada kami, ia berkata: Furat bin Sa'ib menceritakan kepada

kami, ia berkata: Maimun bin Mahran menceritakan kepada

kami dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullatr SAW bersabd4

), lt ,u- uit'or1 yF, ary ttiit "Tahttlah lalian akon

firasat orang mubnin, karena orang mubnin itu melihat

dengan cahaya Allah."rs'r

21315. Abdul A'la bin Washil menceritakan kepada kami, ia berkata:

Sa'id bin Muhammad Al Jarmi berkata: Abdul Watrid bin

Washil menceritakan kepada karni, ia berkata: Abu Bisy Al

Muzalliq mengabarkan kepada kami dari Tsabit A1 Bannani,

dari Anas, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, $V U'ttl

iAur;Ar oj;;- "sesungguhnva Atlah itu memiliki hamba-
'hamba 

yang mingetahui manusia melalui firasat."r'S2

21316. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ibnu Watrb menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid

berkomentar, tentang firman Allah, G;4 ,;rt ,+t A iry
"sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

terdapat tanda-tanda (kehtasaan Kami) bagi orang-orang

yang memperhatikan tanda-tanda, " ia berkata, "Orang-orang

Status hadits telah disebutkan.
Status hadits telah disebutkan.
Al Haitsami dalarn Majma' Az-Zarva'id (101268) dan Ibnu Katsir dalam

tafsirnya (8D71).

1550
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yang bertafakur, mengambil pelajaran, dan membaca tanda

dari segala sesuatu.... " 
1553

21317. Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku

mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid menceritakan kepada

kami: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkomentar, tentang

firman Allah, G;rfi "Bagi orang'orang yang

memperhatilcan tanda-tanda,"r5sa ia berkata, "Bagi orang-

orang yang mengamati."

21318. Abu Syurahbil Al Hamshi menceritakan kepadaku, ia

berkata: Sulaiman bin Salamah menceritakan kepada kami, ia

berkata: Mu'ammil bin Sa'id bin Yusuf Ar-Rahabi

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ma'la Asad bin

Wada'ah Ath-Tha'i menceritakan kepada kami, ia berkata:

Wahb bin Munabbih mencedtakan kepada kami dari Thawus

bin Kisan, dari Tsauban, ia berkata: Rasulullah SAW

bersabda" &' Ory, '613i;5 ,iit ti. 'h U'{ uF, e;) U)iit
"Waspadaiah'trrioaop @i*it irororg' mulonin, karena ia

melihat dengan cahsya Allah dan berbicara dengan taufik

Allah " 1555

Al Mawardi dalam An-Nulcat wa Al 'Uyun (3/167) dan Ibnu Al Jauzi dalam
Zad Al Masir (41410).
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al'Uyun Qll67).
HR. Abu Nu'aim dalam Al Hilyah (l0DBl, 282\ tarrya menyebutkan, "Dan
berbicara dengan tau/ik Allah." Hadits ini disebutkan Ibnu Katsir dalam

tafsirnya (8D71).
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'**S-i{ Aft ei,l,@rr ,#Vf,
"Don sesunggulmyal<ou itubenm.benm terletak di jalan
yar.g masih tatap (dilalui marnsia). Sesr.rnggzlmya padn

y mW demikian ittt b enm.b en ar ter dap at tanda. tandn
(l<elons am Nlah) b agi ar ang. or ang y drJg b qimmt ."

(Qs. Al Hijr [15] z 76.77)

rakwil fuman Anah: 'ry;:i.i{ dy a;t @ I ,# Vt,
@an sesungguhnya kota itu benar-benar terletak di jalan yang

masih tetap [dilalui manusiaJ. Sesungguhnya pada yang demikian
itu benar-benar terdapat tanda-tanda (hehuasaan Allah) bagi orang-
orang yang beriman)

Allah ber{iman: Sesunggtrhnya kota ini, yaitu kota Sodom,

benar-benar terletak di sebuatr jalan yang jelas dan masih dilalui
manusia, tanpa ada yang samar darinya. Namun, orang yang berakal

tidak mengetatrui perkaranya serta tidak berhenti untuk berbuat

maksiat dan kufur kepada Allah.

Penjelasan kami ini sejalan dengan pendapat para atrli takwil
dalam riwayat berikut ini:
21319. Ibnu Waki'menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Namir

menceritakan kepada kami, Hasan bin Muhammad

menceritakan kepada karni, ia berkata: Syababatr menceritakan

kepada kami, ia berkata: Waraqa menceritakan kepada karni,

ia berkata: Al Hadts menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Waraqa

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Mutsanna

menceritakan kepada karni, ia berkata: Ishaq menceritakan

kepada kami dari W*uqa Muhilnmad bin Amr menceritakan
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kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada

kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu

Najih, dari Mujahi4 tentang firman Allah, # ,# V,l,
uDan sesungguhnya kota itu benar-benar terletak di jalan

yang masih tetap (dilalui marutsia), " ia berkata, "Di jalan yang

masih dilewati."lss5
2L320. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid,

dengan redaksi yang semisalnya. l5s7

21321. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari aahdah, tentang firman Allah, ,# qF

lS "Do, sesungguhnya kota in benar-benar ierletak di
jalan yang masih tetap (dilalui manusia), " ia berkata, *Di

jalan yang masih jelas.'1558

21322. Yunus menceritakan kepada lerni, ia berkata: Ibnu Watrb

mengabari [6ami, ia berkata: Ibnu Zaid berkomentar, tentang

firman Allah, # ,# ff$ *Oo, sesungguhnya lcota itu

t557

Mujahid dalam tafsirnya (hel. 417), Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (712270),
Al Mawardi dalam An-Milca wa Al 'Uyn (31168), dan Al Baghawi dalam
Ma' alim At-Tara il (3/408)-
Mujahid dalam tafsimya Oal. 417), Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (7/2270),
Al Mawardi dalarn An-Nu*a wa Al 'Wn Qll68), dan Al Baghawi dalam
Ma' alim At-Taru il (3/408).
Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41410) dan Ibnu Athiyyah dalan Al
Muharrar Al Wajiz (31370).
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benar-benar terletak di jalan yang masih tetap (dilalui
manusia), " ia berkat4 "Arti kata ,#adalah jalan."l55e

21323. Aku meriwayatkan dari Al Husain, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid menceritakan kepada

kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak

berkomentar, tentang firman Allah, # ,# (j$ *Om

sesungguhnya kota in benar-benar terletak di jalan yang
masih tetap (dilalui manusia)" ia berkata, '6-1y1u1sudnya

adalatr- di jalan yang masih jelas."l560

Firman-Nya, ',ry;I$'';r{ ay, 1il "sesungguhnya pada yang
demiHan itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kehtasaan Altah)
bagi orang-orang yang beriman" Dia Yang Maha Tinggi berfirman,

"Sesungguhnya di dalam perbuatan IGmi terhadap kaum Luth, benar-
benar terdapat pertanda dan petunjuk bagi orang yang beriman kepada

Allah SWT tentang pembalasan-Nya terhadap orang-orang yang kufur
kepada-Nya, dan tentang penyelamatan Allah SWT terhadap mereka

dari adzab-Nya jika adzab itu firnrn kepada orang-orang yang beriman
di antara mereka." Dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:
21324. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata:

Sufran menceritakan kepada kami dari Samak, dari Sa,id bin
Jubair, tentang fimran Allah, 1:I-g Ayl, 4il"sesungguhnya
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda
(kelansaan Allah)" ia berkata, "seperti seorang laki-laki
berkata kepada keluarganya, 'sebagai tanda antara aku

Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41410) dari Ibnu z.aid. ra berkata, "Lafazh 6
berarti jalan yang jelas jejaknya." Demikian pula Ibnu Athiyyah dalatn A1
Muharrar Al Wajiz Q1370).
Ibnu Al Jauzi dalam ZadAl Masir(41410).
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dengan kalian adatall aku kirimkan kepada kalian cincinku,

atau tanda demikian'."1561

21325. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Usamatr menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Samak,

dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah,
'4\',nyt 

4'",.tl"Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda (kcleuasaan Allah), " ia berkata,

"Tidakkah kamu melihat seseorang yang mengirimkan

cincinnya kepada keluarganya sebagai tanda untuk

melakukan sesuatu. Jadi, jika mereka melihatnya maka

mereka tahu batrwa pertanda ifu benar."l562

@@@

,6DciL;;Lur{:6@
-#)'#t*16(o$

@#
uDan serunggulurya adalah penhnuk Ail<ah iarbenm.

benar l<nffrl yaflglorlim, mala(<an i merrbhasal<frrr rnel":elca,

D an sex,mgguhny a l<efun kou iu benm.benm terletak di
jalan utrJ,utn yolrrg terdrrg."
(Qr. Al tlijt [15] z 78-79)

Talswil firman Allah:'&.Vi:6@',$!)'St$i *1 i'( *
# +(DfiV fr"" sesungguhnya adalnh penduduk Aikah itu

benar-benar haum yang lalim, maka Kami membinasakan mereka.

Dan sesangguhnya kedua kota itu benar-benar terletak di ialan
umumyang terang)

Lihat tbnu Athiyyah dalam Al Muhuro Al Wajb (31335)tatrpa sanad.
Lihat Al Qurthubi dalamAl Jami' li Ahkan Al Qur'an (10/43).
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Penduduk Aikah adalah orang-orang yang kufur kepada Allah.

Kata aikah artinya pohon yang lebat dan rimbun, sebagaimana

disebutkan dalam syair Umayyah berikut ini:

e,t+t j)*,lr €.$-\r, 'rr.p l3t (3
"Seperti tangisan merpati.

Di ranting aikah, di dahan-dahan yang melenghtng."rs63

Penjelasan kami ini sejalan dengan pendapat para ahli takwil,

dan yang berpendapat demikian adalatr:

21326. Ishaq bin Ibratrim bin Habib bin Syahid menceritakan

kepadaku, ia berkata: Atab bin Basyir menceritakan kepada

kami dari Khashil tentang firman Allah, '#li Ut
"Penduduk Aikah, " ia berkat4 "Artinya adalah pohon. Pada

musim hujan mereka makan buatr-buatran yang basah,

sedangkan pada musim kering mereka makan buatr-buatran

yang kering.""*
21327. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya d

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadalr, tentang firman Allall {$tir?+
'$&)'#ii "Dan sesungguhnya adalah penduduk Aikah itu

benar-benar kaum yang lalim," ia berkata, "Mereka adalah

orang-orang yang tinggal di hutan yang lebat. Kebanyakan

pohon mereka adalah pohon dum iru. Rasul mereka menurut

berita yang sampai kepada kami adalah Syu'aib AS. Ia diutus

1563 Bait ini terdapat dalam Ad-Diwan (hal.31) dari qasidah ratapan Utbah dan
Syaibah bin Rabi'ah.
Bait ini disebutkan dalam ls-^Srrah an-Nabaryiyyahkarya Ibnu Hisyam (3/31).
Lafazh t$jr berarti pohon yang lebat. Bentuk tunggalnya adalah 4!r.
Lafazh !.rr+lr berarti condong atau melengkung.

As-Suyuthi dalarnAd-Durr Al Mantsur (5192).
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kepada mereka dan kepada pendudtrk Madyan. Ia diutus kepada

dua umat manusia, dan keduanya diadzab dengan dv adzab.

Penduduk Madyan diadza;b dengan suara yang mengguntur.

Penduduk Aikah adalah pemilik pohon-pohon yang lebat.

Disebutkan kepada kami bahwa mereka ditimpa panas selama

tujuh hari, tanpa ada naungan yang menaungi merek4 dan

tidak ada sesuatu yang menghalangi mereka. Allatr SWT lalu

mengirimkan awan kepada mereka. Mereka mengharapkan

pertolongan di dalamnya, nzlmun Allah SWT menjadikan

awan itu sebagai adzab bagi mereka. Allah SWT mengirimkan

kepada mereka api yang membakar mereka dan melumat

mereka. Itulah adzab pada hari mereka dinaungi awan.

Sesungguhny a adzabitu adalah adzabhari yang besar."l 
555

21328. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdunahman bin Abu

Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin

Tsabit menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Sa'id bin

Jubair, ia berkata, "Kalimat 'Sf/it {5t 'Penduduk Ail@h,'

artinya orang-orang yang tinggal di sebuah hutan yang

Iebat."l556

21329. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij berkomentar, tentang

firman Allah''4Y'StJ$ #l Lg tV " Dan sesungguhnva

1565 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (7D270,2271) dan Ibnu Athiyyah dalan Al
Muharrar Al Wajiz (3/371).

1566 As-suyuthi dzlam Ad-Durr Al Mantsur (5192).
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adalah penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang lalim," ia

berkata, "Mereka adalah kaum Nabi Syu'ai631567

Ibnu Abbas berkata, *Aikah artinya penduduk yang memiliki

hutan, dan mereka tinggal di dalamny".nl568

21330. Aku meriwayatkan dari Al Husain, ia berkata: Aku

mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid menceritakan kepada

kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkat4

tentang firman Allah, 'r<Si| {5t "Penduduk Aikah," ia

berkata, "Mereka adalah kaurn Nabi Syu'aib, dan kata aikah

artinya hutan yang lebat'."156e

21331. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Waltb

mengabari kami, Ibnu Zatd berkata: Amr bin Harits

mengabari kami dari Sa'id bin Abu Hilal, dari Amr bin

Abdullatr, dari Qatadatr, ia berkata, "Kata aikah artinya

pohon yang lebat."l57o

Firman-Nya, # *{, Cili 'i# (5:6 "Matra Kami

membinasakan mereka. Dan sesungguhnya kedua kota itu benar-

benar terletak di ialan umum yang terang. " Dia Yang Maha Tinggi

berfirman, ulalu Kami membalas orang-orang yang ztralim dari

penduduk Aikah.

Firman-Nya, # +YVli{$ "Don sesungguhnya lcedua kota

itu benar-benar terletak di jalan urnum yang terang." la berkat4

"Sesungguhnya kota yang dimaksud adalah kotanya penduduk Aikah

-!,67 
Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41410) dan Al Baghawi dalan Ma'alim At-
TaruilQla0D.

r56t Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya (7D271).
rse fbnu Al Jauzi dalatn Zad Al Masir (41410).
rr?0 Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41410) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-

Taruil (3/408).
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dan kota kaum Luth. Huruf ha dffi mim pada kalimat $tJ "aAa,
penyebutan untuk dua kota.

lYg "Brnar-benar terletak di jalan," maksudnya adalatr di
jalan yang mereka jadikan jalan induk dan petunjuk jalan dalarn

perjalanan mereka.

$ "Yorg terang," maksudnya adalah memberi keterangan

kepada orang yang menjadikan jalan tersebut sebagai pemandunya.

Jalan tersebut disebut imam karena ia menrmtun.

Pendapat kami ini sejalan dengan pendapat ahli takwil,
sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:
21332. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mu'awiyatr menceritakan kepada kanri dari Ali bin Abu

Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allatl, ,VgCiV
$ "Don sesungguhnya kedua kota itu benar-benor terletak

- di jalan umum yang terang, " ia berkat4 "Maksudnya, ia

terletak di j alur perjalanan." I 57 I

21333. Muhammad bin Sa'id menceritakan kepadakq ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaktr, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari ayatrrya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

Allah, # +YD l4lj'&gi:6 " Mako Kami membinasatran

mereka. Dan sesungguhnyo kcdua kota itu benar-benar

terletak di jalan umum yang terang," ia berkata,

"Maksudnyq jalur perjalanan yang masih jelas."l572

Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (7D271) dan Ibnu Al Jauzi dalan Zad Al
Masir (41410).
Ibid

t57l
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21334. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepada

kami, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Waraqa menceritakan kepada kami, Al Hasan bin

Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Syababatr

menceritakan kepada karni, ia berkata: Waraqa menceritakan

kepada kami, Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: AMullatt

menceritakan kepada kami dari Waraqa, Al Mutsanna

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hudzaifatt

menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl menceritakan

kepada kami seltnrhnya dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,

tentang firman Allab # $E 4V "Dan sestmgguhnva

kc&to kota itu benar-benar terletak di ialan umum yang

terang," ia berkata, "Di jalan yang masih bertanda."l5?3

21335. Muhammad bin AMul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Mutrammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadalr" tentang firman Allah,y; $Dl[d:V
"Dan sesungguhnya kedua kota itu benar-benar terletak di

jolan umum yang terang," ia berkata, "Jalan yang jelas."l57a

21336. Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku

mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid mengabari kami, ia

berkata: Aku mendengar Adh-Dhatthak berkomentar, tentang

Mujatrid dalam tafsirnya (hal. 417) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya
(7D27t).
AMunazzaq dalam tafsimya QD59) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
'Uyun(31168).

t37'
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firman Allah, #+6D "Benar-benar terletak di jalan umum
yang terang, " ia berkata, 'Talan yang teranr;t1575

$t3,Kcrt):'#6@'"5;n;XJ;|lKii,;
@'*;nDan sesuggulwrya penhiluk penfunuk kou N Hiir tctah

menhstaknn rcgul-rcsul, ilorr Kanti tclah fiwdatmgl<frn
l<epada mqel<a tandt tanda Oelarasaar) Kani, tptapi

mqel<a selalu bupaling ilmipadmry a.,,
(Qs. Al tlijr [15]: 80.81)

Tatrwit firman Auah: i6r;@'"i;Ft A l*1 7K:il;
@'*; $ t!,K 6.$: @an sesungguhnya penduduh-penduduk
kota Al Hijr telah mcndustahan rasur-rasur, dan Kami telah
mendatangkan hepada mcreka tanda-tanda [kehuasoanJ Komi
tetapi mereho selalu berpaling daripadanya)

Allah berfirman, "Para penduduk Hijr mendustakan. orang-
orang yang tinggal di dalamnya disebut Ashftabul Hijr, sebagumana
firman Allah, ,gi # fi #1A;$ "Dan penghuni-penghuni surga
berseru lrzpada penghuni-penghuni neralca." (es. Al A'raaf t7l: aa)
Kemudian ia menjadikan mereka sebagai penduduknya dan
menempatinya. Hijr adalatr kota Tsamud.

Qatadah berpendapat tentang kata Hijr sebagai berikut:
21337. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kalrri dari

1575 Al Mawardi dalam An-Nulat wa A|uyun efi6g) dan Ibnu Al Jauzi dalam
Zad Al Masir (4l4lt).
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Ma'mar, dari Qatadah, tentang ayat, ,{l# "Penduduk-

penduduk lata Al Hir," ia berkat4 "Maksudnya adalah

penduduk lembatr. " 
I 575

21338. Ygngs menceritakan kepada karni, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabari kami, ia berkata: Yunps menceritakan kepada kami

dari Ibnu Syihab, batrwa ia menyebut Hijr sebagai penduduk

Tsamud. Ia berkata: Salim bin Abdullatr berkata: Abdullah bin

Umar berkata "Kami melewati kota Hijr bersama Nabi SAW,

lalu beliau bersaMa kepada kami, '* e$ 4i3 tts.U t
'&kt i h'6;"ri'ii t:y.'66. tik i,f lr ;iJf 'Jangantah

tralian memasuki p erlwmpungan or ang'or ang yang meralal imi

diri mereka kectnli kalian dalam kcadaan menangis lantaran

kltowatir jilca lwlian tertimpa seperti apa yang menimpa

mereka'. Kemudian beliau mempercepat kendaraannya hingga

meninggalkan Hij1.'l sz7

21339. Takaiyabin Yahya bin Abban Al Mishri menceritakan kepada

kami, ia berkata: Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq bin Abu Abbad

Al Mal*i menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud bin

Abdunatrman menceritakan kepada kami dari Abdullah bin

Utsman bin Ktrutsaim, dari Ibnu Sabith, dari Jabir bin

Abdutlah, batrwa Rasut SAW bersabda saat berada di Hijr,

qtib',y bt'ii'arii ht ir e i'rrr )['rf hr #Gl Cb ili 1y'J% 
-f iti tF ti n,i?i [ :.tr! ,,iir "Mereka itu adatahkmtm

'ltoOi Snotih yang dibinasatan Attah kecaati yang berada

dalam kehormatan Allah. Kelarmatan Allah menglalanginya

Abdunazzaq dalam tafsirnya QD59) dan Al Mawardi dalatn An-Nukat wa Al
'Uyun (31169).
IIR. Al Bukhari dalam kitab Kisah Para NaDi (3380), Muslim dalam kitab
Zuhud (29), Ahmad dalam musnadnya (2166), dan Abdunazzaq dalan Al
Muhnaf (1624).

1576
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dari adzab Allah. " Lalu ada yang bertanya, "Siapa diq ya

Rasulullah! " Beliau menjawab, " Abu Righal. "tsT I

Firman-Nyu,'a*j q" $K t4>1i,' fr!$t7t "Dan Kami telah

mendatangkan kcpada mereka tando-tanda (kchtasaan) Kami, tetapi

merelra selalu berpaling daripadarrya. " Ia berkat4 "Kami perlihatkan

kepada mereka berbagai dalil dan argumen kami tentang kebenaran

yang Kami amanatkan kepada rasul utusan Kami, yaitu Shalih AS.

Namun mereka berpaling dari ayat-ayat yang Kami berikan kepada

mereka, tanpa mengambil pelajaran dan nasihat darinya."
ooo

'G'^r*Iiff't6 <4(G;.Jpi)'u.'oH6(s

@L;.*\}WipgTr@
uDan nrrrel<a memalwt nmwh.ramah dmi guffiing.gurntd.g

bau (yarrg didiarri) ilengan dttorJ. MdIa muel<a
dibdrnasal<m oleh suaraksas yorlry nwnggur.twr ili wakat

Pagt, mf,l<f, tak dapt merclong mnela, a\a yang telah
m.qelra usoh.al(orJ."

(Qs. Al Hijr [15] z 82.84)

Takwit lirman Altah: @ 62( 81. )E'uitHi;-tjg|L*13(vi;69 @'G',$i'fr-T @an mereka

memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu [yang didiamiJ

dengan amatl Maka mereha dibinasakan oleh suara keras yang

mengguntur di waktu pagr, maha tah dapal menolong mereka, apa

yang telah mereha usahakan)

1578 Al Mawardi dalam An-Nukot wa Al 'Uyun (31169).
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Dia berfirman, "Penduduk Hijr atau kaum Tsamud, kaumnya

Nabi Shalih, <*(.8;iq'u'oj-7r-'Oo, mereka memahat rumah-

rumah dari gunung-gunung batu [yang didiamiJ dengon aman'. Dari

adzab Allah." Ada yang berpendapat bahwa aman dari runtuh karena

mereka memahatnya di gunung-gunung batu. Pendapat lain

mengatakan bahwa aman yang dimaksud adalah dari kematian.

Firman-Nya, '4 ';;Ai ff'f6 "Maka mereka

dibinasalrnn oleh suara kpras yang mengguntur di wahu pagi."
Mereka lalu diadzab dengan suara keras yang mengguntur, hingga

membinasakan pada waktu pagi, pada hari keempat dari hari mereka

diancam adzab. Sebelumnya dikatakan kepada merek4 "Bersenang-

senanglah kalian di rumah kalian selama tiga hari."

Firman-Nya, ti*< $( V i* ,f, V "Makn tak dapat

menolong mereka, apa yang telah mereka usahakan. " Maksudnya,

perbuatan-perbuatan buruk yang mereka laknkan sebelum itu tidak

bisa menghindarkan mereka dart adzabAllah.
@@a

@alri i{fi'} 45er @'#) &i e:(,11s
"Ddn tidaklahKarni ciptal<anlangit dmhnrri dmr apa
yutg ddf, di (mtdrdl<eilumrya, melainkmr denganbenm.
Dmr sesunggwtmya saat (kiarnat) itu pasti alnrl datang,

mdka manfuanlah Qnerel<a) dengan cdra yarlgbaik.
Sesunggulwrya Tuhamrur, Didlah Yorrg Maha Pencipto lagi

MahnMengetahui,"
(Qs. Al Hijr t15l: 85.86)

tAAi 4,9"d\i y-W 6 efi 5,>. i$i t{nCJ
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ralrwit firman Auah: tyqi.6 g;'i! o.iAi [tri[j@
@p;ii i{fi';" -4,3t@ J;!J'F: €.rtr;i ;'aig$'4Ju
@an tidaklah Kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di
antara keduanya, melainhan dengan henar. Dan sesungguhnya saat

[kiamatJ itu pasfi akan datang, maka maafkanlah [merekal dengan

cara yang baih Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah Yang Maha
Pencipta lagi Maha Mengetahui)

Firman Allah Ta'ala,, "Karli tidak menciptakan seluruh

makhluk, baik langit maupun bumi, serta apa-apa yang pada keduanya

dan apa-apa yang ada di antara keduanya. W.Y,j 'Dan apa yang ada di
antara keduanya', adalah, apa-apa yang ada pada lapisan-lapisan antara

langrt dan bumi. ;i{U$ 'Melainkon dengan benor', adalah, kecuali

dengan adil dan seimbang, bulon dengan zhalim dan melewati batas.

Maksud firman Allah SWT tersebut adalah, Allah SWT tidak

menztralimi seorang pun dari umat-umat yang telah disebutkan kisatr-

kisahnya di dalam stratr ini beserta kisatr-kisah pembinasaannya lantaran

perbuatan mereka, yaitu mempercepat datangnya adzab atas kekufiran
mereka kepada-Nya. Allah SWT tidak mengadzab dan membinasakan

mereka tanpa alasan yang benar, karena Allah SWT tidak menciptakan

langrt dan bumi beserta apa-apa yang ada di antara keduanya dengan

zhalim dan melampaui batas, melainkan dengan benar dan adil.

Firman-Nya, :tri.| 'CAi # t;S iAi <,b ,Dan

sesungguhnya saat (kiamat) itu pasti akan datang, maka maaflranlah
(merelra) dengan cara yang baik" Allah SWT berfirman kepada Nabi
SAW, "Sesungguhnya saat itu, yaitu saat terjadinya Kiamat, benar-

benar akan datang, maka terimalah sikap orang-orang musyrik di
antara kaummu yang mendustakanmu dan menolak kebenaran yang

kaubawa kepada mereka. "
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Maksud firman Allah, J+J'CA| €;, "Maka maa/kanlah

(merelra) dengan cara yang bailc," adalah, berpalinglah dari mereka

dengan baik dan maafkanlah mereka dengan maaf yang baik.

Firman-Ny a, '(gti{ii? 4r\y "sesungguhnya Tuhanmu,

Dialah Yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. " Sesungguhnya

Tuharrmu yang menciptakan mereka dan menciptakan segala sesuatu.

Dia Matra Mengetatrui tentang mereka, rencana merek4 dan

perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan.

Satu kelompok ahli takwil berpendapat batrwa ayat ini

mansuHt, adapun yang berpendapat demikian adalah:

21340. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadatr, tentang finnan Allah, :*1&i efi "Maka

maaflanlah (mereka) dengan cara yang baik" Kemudian

Altah SWT menghapus ayat ini sesudatr itu, lalu Allah SWT

memerintahkan Nabi untuk memerangi mereka hingga

mereka bersaksi, batrwa tiada tuhan selain Allah SWT dan

Muhammad adalatr harrba serta Utusan-Nya. Nabi SAW

tidak menerima dari mereka selain itu.l57e

21341. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Suwaid bin

Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak

menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahtnlq

tentang firman Allab i#'CAi €;V "Maka naaflrmtah

(mereka) dengan ctra yang b-aik" Tintang firman AUaIL .iij
'oj!3.3#'& "Dan katakanlah 'Salam (selamat tinggal).'

Kelak mereka alran mengetalrui (nasib mereka yang bttntk)."

(Qs. Az-Zu}frmf [a3]: 39) Serta tentang firman Allah, '"-$t,i

r5D Ibnu Athiyyah dalamAl Muhorar Al Wajb (31372) dan Al Qurthubi dalam Al
Jami' li Ahkam Al Qur'u (10/45).
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,i'i i$I'o;j-{ 6-.i+'6;5-tfii; " Katatrantah t@pada orans-

orang yang berimot hendoHah mereka mentaaflran orang-

orumgyang tiada tahtt akanhui-lari Allah. " (Qs.Al Jaatsiyah

[45]: 14) Semua ini diperintahkan Allah SWT kepada Nabi-Nya

sampai Allah SWT mernerintabkannya berperang, sehingga

Allah SWT mengtrapus sernua itu dan berfiman, n;i:t'*;; 'LL 
ifr Li;lt; itfi6 "Dan tangkaptah meretra.

Keptnglah merela don intailah di tempat pengintaian" (Qs.

At-Taubatr [9]: 5)1580

21342. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayatrku

menceritakan kepada kami dari Isra'il, dari Jabir, dari

Mujatrid, tentang firman Allah, :I;F'CA| €fi "Malca

maaJkanlah (mereka) dengan cara yang baih" ia berkat4

"Ayat ini tunrn sebelum perintatr perang."ts8l

21343. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Zubair

menceritakan kepada kami dari Suffan bin Uyainah, tentang

firman Allah, '#-t 
&i 65 "Maka rnaa/kanlah (merekn)

dengan cara yang bilc" Juga tentang firman Allah, *,';t
|r*;i "Dqn berpatinglah dori orang-orong musyrik" (Qs.

Al Hijr [15]: 9a) Ia berkata, *Ayat ini turun sebelum turun

perintatr jihad. Ketika beliau diperintahkan jihad, beliau

memerangi mereka. Beliau lalu bersabda" 'Aht adalah nabi

rahmat dan nabi pertempuran. Afu diutus untuk memanen,

bukan untuk menanam."t 5E2

Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al 'Uyun (31170).
Ibid
Al Qurthubi dalarr^ Al Jami' li Ahkam Al Qur'an (10/45). Ia menyebutkan
riwayat lain dari hadits ini, yaitu: Nabi SAW bersabda, "Aht datang kcpada
kalian dengan memba,ya sembelihan, dan aku diutus untuk memanen, tetapi

l5t0

t5U

t5E2
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@ 
-#' 6,3v4€s'iq" a*r; st

" D an s esurrggutwry a Kani telah b eril@rr l<cp admru a$uh

ayat yang dibacabaalmg'ulang dsrJ Al Qtln'art yolrlg

agung.o

(Qs. Al Hijr [15]: 87)

Takwil rirman Auah: @'# 5(fi5 a6 iC:" it$( frt
"Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tuiuh ayat yang

dibaca berulang-ulang dan Al Qur'an yang agung."

Ahli takwil berbeda pendapat tentang makna ayat nC.:'
aJiji yang diberikan Allah SWT kepadaNabi-Nva.

Sebagian berpendapat bahwa maksud kata C;" "tttiuh"

adalatr tujuh suratr dari awal Al Qur'an, yang dikenal sebagai suratr-

suratr yang panjang.

Ahli tatfl ril yang berpendapat demikian berbeda pendapat

mengenai makna kata allii
Sebagian dari mereka berpendapat bahwa maksudnya adalah

angka tujuh tersebut. Ia disebut Ar;fr karena di dalamnya terdapat

pengulangan berbagai perumpamaan, berita, dan pelajaran- Dan, yang

berpendapat demikian adalatr:

21344. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Yaman menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Ytutus,

dari Ibnu Sirin, dari Ibnu Mas'ud, tentang firman A[ah, Jj
OSS n(J &t:, "Dan sesungguhnya Kami telah berikon

aht tidak diutus untuk men(mom." Hadits ini juga disebutkan Al Mawardi
dalam An-Nukat wa Al 'rJyun (31170).
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lrcpadamu tujuh oyat yang dibaca berulang-ulang," la

berkata, "Maksudnya adalah fujuh surah yang panjang."l583

21345. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Yaman menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Sa'id Al
Jariri, dari seseorang, daxi Ibnu Umar, ia berkata,

"Maksudnya adalatr tujuh surah yang panjang."l5e

21346. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Yaman menceritakan kepada kami dari Suffan, dari

Manshur, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, tentang firman

Allah, ,{tfii;$i:*tiI* "Dan sesungguhnya Kami telah

berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang,"

ia berkata, "Maksudnya adalatr tujuh surah yang panjanr.r:IsE5

21347. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepada kami dari Su&aq dari Manshur, dari

Mujahid, dari Ibnu Abbas, dengan redaksi yang semisalnya.l5s6

21348. Al Mutsanna menceritakan kepada karri, ia berkata: Amr bin

Aun menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan

kepada kard dari Hajiaj, dari Walid bin Aizar, dari Sa'id bin

Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Yaitu tujuh suratr yang

panjang. Tidak ada yang diberikan tujuh sr:ratr yang panjang

selain Nabi SAW. Hanya dua suratr demikian yang diberikan

kepada Musa."l587

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Uytn Qll70) dan Ibnu Al Jauzi dalam
Zad Al Masir (41414).
Lihat Ma'ani Al Qur'an karya An-Nuhas (4138).
Ibnu Abi Hatim dalam taftirnyaQtz272) dan Al Mawardi dalamAn-Nukatwa
Al'UynQll70).
Ibid_
Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya QfnTD dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (41414).

l5t3

r5&t

t5t5

t5t6

t5r7
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21349. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari A'masy, dari Muslim Al

Bathin, dari Sa'id bin Jubair, dari Ali bin Abu Thalib, ia

berkata, "Nabi SAW diberikan tujuh swatr yang panjang,

sedangkan Musa diberi enam. Ketika Musa melemparkan

kitab-kitab sucinya (Luth), dua diangkat, dan tersisa

empat."l588

21350. Al Hasan bin Muhanrmad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ali bin Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada

kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari

A'masy, dari Muslim Al Bathin, dari Sa'id bin Jubair, dari

Ibnu Abbas, dengan redaksi yang semisalnya.lsse

21351. Ibnu Waki'menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin

Adam menceritakan kepada kami dari Isra'il, dari Ishaq, dari

Muslim Al Bathin, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas,

tentang firman Allah, 46jl n(,A, "Tuiuh ayat yang dibaca

berulang-ulang," ia berkata *Maksudnya adalah suratr Al
Baqarah, Aali'Imraan, An-Nisaa', Al Maa'idab Al An'aam,

dan Al A'raaf."

Abu Daud dalam kitab Shalat (1459) meriwayatkan dua hadits ini dengan

lafazh:
'*r) 4jit.,iif u,i, rl, rtu' * al ,pli ,S:iat iy''u "r'dat 

* iu' * lr';; *f
5tl;Ptet

"Nabi diberikan tujuh surah yang panjmg, dan Musa diberi enam. Ketika
Musa melemparkan lembaran-lembaran kitab sucinya (Luh), maka &ra
diangkat dan tersisa empat."
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam Al Mustadrak Q1355). Al
Baghawi dalam Ma'alim At-Torzil (31410,41l), Al Mawardi dalam An-Nukot
wa Al 'Uyun (31170), dan Ibnu Al Jauzi dalarn Zad Al Masir (4/414).
Ibid.
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Isra'il berkata, "Ibnu Abbas menyebut nzrma surah ketujuh,

tetapi aku lupa."l5eo

21352. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata:

Husyaim menceritakan kepada kami, Abu Bisyr

menceritakan kepada karni dari Sa'id bin Jubair, tentang

firman Allah, A$ nC;" efil; Ii;t "Dan sesungguhnya

Kami telah berikan kcpadamu tujuh ryat yang dibaca

berulang-ulang," ia berkata, "Maksudnya adalah tujuh suratr

yang panjang, yaitu Al Baqarah, Aali 'Imraan, An-Nisaa', Al
Maa'idah, Al An'aarn, Al A'raaf, dan Yuunur.:rlsel

21353. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syu'batr menceritakan kepada kami dari Abu Bisyr, dari Sa'id

bin Jubair, tentang aya\ '*rt 56ji5 A$ n$ a4-* trt
"Dan sesungguhrqn Karni telah berikut kepadamu tajuh ayat

.yang dibaca berulangaiang dan Al Qur'an ymg agrmg" ia
berkat4 "Al Baqara[ Aali 'ImraarU An-Nisaa', Al Maa'ida]r,

Al An'aam, Al A'raaf, dan Yuunus. Di dalamnya terdapat

penjelasan tentang berbagai kewajiban dan hadd.-rsn

21354. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepada karni dari Syu'bah, dari Abi Bisyr, dari

Sa'id bin Jubair, dengan redaksi yang semisalnya.lse3

rteo Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (7D272) dan Al Mawardi dalam An-Nuka wa
Al'Uyun(31170).

rser lbid
tsvt Status hadits-hadits yang memuat makna atsu rni telah disebutkan. A*s ni

juga disebutkan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarail (31410, 4ll), Al
Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Uyun (3/170), dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad
Al Masir (41414). Seftuuhnya dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas.

tsYr lbid
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21355. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayatrku

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Khalid, dari

Khawwat, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, "Tujuh surah

yang panjanu.::15e4

21356. Ya'qub menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami, Abu Bisyr berkata: Sa'id bin

Jubair mengabari kami, ia berkata, *Yaitu tujuh suratr yang

panjang." Abu Bisyr juga berkata: Mujatrid berkata" "Yaitu

tujuh suratr yang panjang." Dikatakan batrwa maksudnya

adalah Al Qur'an Al 'Azhim.l5e5

21357. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syababatr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Sa'id menceritakan kepada kami dari Ja'far, dari Sa'id,

tentang firman Allah, A6e(i "Tuiuh ayat yang dibaca

berulang-ulang," ia berkata, "Al Baqarah, Aali 'Imraan, An-

Nisaa', Al Maa'idah, Al An'aatn, Al A'raaf, dan Yuunus. Di

dalamnya terdapat penjelasan tentang berbagai hukum dan

kewajiban l5e6

21358. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Shabah menceritakan kepada kami,

ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Abu

Bisyr, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, "Tujuh surah yang

P'njang."l597
21359. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Sa'id bin Manshur menceritakan kepada kami, ia

rsr lbid
,se5 lbid
"* Ibid
'e lbtd
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berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, Abu Bisyr

menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Jubair, tentang

firman Allah, $,rt 6f.;$, 46 i.6 :t*( fi "Dan

sesungguhnya Kami telah berikan kcpadamu tujuh ayat yang

dibaca berulang-ulang dan Al Qur'an yang agung," ia

berkata" "Al Baqaralr, Aali'Imraan, An-Nisaa', Al Maa'idah,

Al An'aam, Al A'raaf, dan Yuunus.' Abu Bisyr bertany4

"Apa maksud ayat,l€$?" Ia menjawab, "Maksudnya adalah,

di dalamnya dijelaskan secara berulang-ulang berbagai

ketetapan dan kisah."l5e8

21360. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada karni, ia berkata: Isra'il

menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Muslim Al
Bathin, dari Sa'id bin Jubair, tentang firman Allah, AqffA;
'$ 1tltiift ;16 i(,i "Dan sesungguhnva Kami telah

-.berikan kepadamu tujuh oyat yang dibaca berulang-ulang

dan Al Qur'an yang agung," ia berkata, "Yaitu surah Al
Baqaratr, Aali'Imraan, An-Nisaa', Al Maa'idah, Al An'aam,

Al A'raaf, dan Yuunus.'!59

21361. Ahmad menceritakan kepada karni, ia berkata: Abu Ahmad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan menceritakan

kepada kami dari Abdullah bin Utsman bin Khutsaim, dari

Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Maksudnya

adalah tujuh suratr yang panjang.r:1600

21362. Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Khalid Al Qurasyr menceritakan kepada kami, ia

15% Ibid
rse lbid.
tffi lbid
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berkata: Suffan menceritakan kepada kami dari Abdullah bin

Utsman bin Khutsaim, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas,

dengan redaksi yang sernisalnya. 
l@l

21363. Al Hasan bin Muhanrmad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abu Khalid menceritakan kepada kami dari Suffan,

dari Abu Ishaq, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas,

dengan redaksi yang semisalnya.l@

213(/,. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada karni, ia

berkata: Suffan menceritakan kepada kami dari A'masy, dari

Muslim Al Bathin, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas,

dengan redaksi yang semisalnya. 
lo3

21365. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris

menceritakan kepada kami dari Al-Laits, dari Mujahid, ia

berkata, "Maksudnya tujuh strah yang panjang."'@n

21366. Al Hasan bin Muhammad bin Ubaidullah menceritakan

kepada karni, ia berkata: Abdul Malik menceritakan kepada

kami dari Qais, dari Mujatrid, tentang firman Allah, Illt
A(fiUti' &?Oan sesungguhnya Kami telah berikan

kcpadornu tuluh ayat yang dibaca berulang'ulang." Ia

berkata, "Maksudnya adalah hrjuh suratr yang panjattg."l@5

21367. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada lomi, Harits menceritakan kepada karni,

Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya Qn272), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
'Wn Qll70), dan Ibnu Al Jauzi dalamZad Al Masir (41414).

rbid
Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya QD272), Al Mawardi dalan An'Nukat wa Al
'Ilyn (31170), dan Ibnu Al Jauzi dalamZad Al Masir (41414).

Mujatrid dalam tafsirnya (hal. 418) dan Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al
'Wn(3t170).
Ibid

l60l
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ia berkata: Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki'

menceritakan kepada kami seluruhnya dari Ibnu Abi Najih,

dari Mujatrid, tentang firman Allah, A(li i$ ifit: *
'$ !t:;iif, "Dan senmgguhnya Kami telah berikan

lrcpadamu tujuh oyat yang dibaca berulang-ulang dan Al

Qur'an yang agung, " ia berkata, "Di antara Al Qur'an terdapat

tujuh surah yang panjang, yaitu tujuh surah pertama."l606

21368. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syababatr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Najih
menceritakan kepada kami dari Mujatrid, dengan redaksi

yang semisalnya.t6oT

21369. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Fudhail dan Ibnu Namir menceritakan kepada kami dari

Abdul Malik, dari Qais, dari Mujatrid, ia berkata, "Tujuh

.-suah yang panjanr.::1608

21370. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, ia berkata"

"Tujuh stratr yang panjang."I@

21371. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Namir menceritakan kepada kami dari Sufran, dari Abdullah

bin Utsman bin Khutsaim, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu

tffi lbid
'* Ibid.

'& Ibtd
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Abbas,iaberkata,"-Maksudnyaadalatr-berbagai
penrmpamaan, berita, dan pelajaran'"1610

21372. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Namir

menceritakan kepada kami dari Isma'il, dari Khawwat, dari

Sa.id bin Jubair, ia berkata "Tujuh suratr yang panjang. Musa

diberi enam, sedangkan Muhammad SAW diberi tuju['"t011

21373. Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Mu'adz

menceritakan kepada ka6i, ia berkata: Ubaid menceritakan

kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak

berkomentar, tentang firman Allah, A6UC| "Tujuh ryat

yang dibaca berulang'ulang." Ia berkata, 
(-\{6ft5udlry3

adalatr- tujutl suratr yang panjanr3t6t2

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maksud tafazh4($nt:"
adalatr tujuh ayat. Mereka mengatakan bahwa tujutt ayat yang

dimaksud adalah strah Al Faatihah, karena iaterdiri dari tujuh ayat.

Mereka juga berbeda pendapat mengenai makna latadr- AJi1fl'

Sebagian berpendapat batrwa ia disebut demikian karena ia diulang-

ulang dalam setiap rakaat shalat, dan yang berpendapat demikian

adalatr:

21374. Ya'qub bin Ibratrim menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ibnu Aliyyatr menceritakan kepada kami dari Sa'id Al Jariri,

dari Abu Nadhrah, ia berkate "salah seorang dari karni yang

bernama Jabir atau Juwaibir berkata, 'Aku meminta bantuan

kepada Umar pada masa kekhalifatranly4 aku datang ke

r6to Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya QD272) dan Ibnu Al Jauzi dalam zad Al
Masir (41414).

Abu Daud meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair dalam kitab Shalat (459). Atso
ini disebutkan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Uyun (31170), Ibnu Al
Jauzi dalam Zad Al Masir (4t414), dan Al Baghawi dalan Ma'alim At-Taruil
(314t0,411).
Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41414).

t6t I
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Madinatr pada malam hari. tidak mengenalinya hingga ia

mengeraskan suara, dan Aku bimbang antara menginap di

rumatr dan di masjid, lalu aku memilih menginap di masjid.

Menjelang akhir malam, aku bangun, dan ternyata di

sampingku ada seorang laki-laki sedang shalat dan membaca

Ummul Kitab. Ia lalu bertasbih seukuran Ummul Kitab, lalu

ruku tanpa membaca surat. Alar ternyata itu addah Umar.

Bacaan itu membekas dalam hatiku.

Pada pagi harinya aku menemuinya dan berkata, 'Ya Amirul

Mukminin, aku punya dua hajat!' Umar berkata, 'Sampaikan

hajatmu!' Aku berkata 'Aku tiba pada malam hari. Aku

bimbang antara menginap di rumah dan di masjid, lalu aku

memilih menginap di masjid. Menjelang akhir malam, aku

bangun, dan ternyata di sampingku ada seorang laki-laki

sedang shalat dan membaca Ummul Kitab. Ia lalu bertasbih

seukuran Ummul Kitab. Aku tidak mengenalinya hingga ia

mengeraskan suara, dan temyata itu adalatr engkau. Tidak

seperti ihr yang kami lalcukan sebelumnya'. 'Umar lalu

bertanya 'Apa yang kalian lalarkan?' Jabir berkata 'Kami
membaca Ummul Kitab, kemudian membaca surah'. 'IJmat

lalu berkata, 'mereka tidak mengetahui dan tidak memiliki
pengetatruan? mereka tidak mengetatrui dan tidak memiliki

pengetatruan? mereka tidak mengetatrui dan tidak memiliki

pengetahuan? Tidak ada yang dicari dari shalat seseorang

sesudatr membaca as-sab'u al matsaani dan tasbihr.r:1613

Lihat Ibnu Al Jauzi dalarn Zad Al Mosir (41413) dan Ibnu Athiyyah dalam Al
Muhwror Al llajiz (31373).Ibnu Athiyyah menyebutkan pendapat Umar di
dalamny4 tetapi ia tidak menyebutkan arsar secara terperinci.
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21375. Thulaiq bin Muhammad Al Wasithi menceritakan kepadakq ia

berkata: Yazid menceritakan kepada kami dari Al Jariri, dari

Abu Nadhratr, dari Jabir atau Juwaibir, dari Umar, tentang

per$elasan yang suma Hanya saja, di sini Jabir berkata

"Terkadang ia membaca surah yang ringan dari Al Qur'an, dan

terkadang membaca tasbih. Mereka tidak meninggalkan suratr

Al Faatihatr. Tidak ada yang diperlukan sesudatr suratr Al
Faatihah. Shalat manusia itu adalah l*611r.::t6la

21376. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya

menceritakan kepada karri, ia berkata: Suffan menceritakan

kepada kami dari As-Sudi, dari Abdu Ktrair, dari Ali, ia
berkata, "As-sab'ul matsaan adalah surah Al Faatihah.-1615

21377. Nashr bin Abduratrman menceritakan kepada kami, ia

berkata: Hafsh bin Umar menceritakan kepada kami dari Al
Hasan bin Shalih dan Suffan" dari As-Sudi, dari Abdu Khair,

dari Ali, dengan redaksi yang semisalnya.l6l6

21378. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Yaman menceritakan kepada kami dari Suffan, dari As-Sudi,

dari Abdu Khair, dari Ali, dengan redaksi yang

semisalnya.l6lT

21379. Ibnu Waki' menceritakan kepada l@rni, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ishaq menceritakan

kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada

Ibid.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (7D272) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir @1413).
Sufran Ats-Tsauri dalam afsimya (hal. 16l), Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya
(712272),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41413), dan Fakhnurazzi dalam
tafsimya (19216).
Ibid

t6t4

l6t5

l6t6



SurchAlHiir

kami seluruhnya dari Su$an, dari As-Sudi, dari Abdu Khair,

dari Ali, dengan redaksi yang semisalnya.l6ls

21380. Abu Kuraib dan Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hisyam menceritakan kepada kami dari Ibnu Sirin, ia
berkata: Ibnu Mas'ud ditanya tentang lafazh afiiit-,Wl
ia berkata, "-Maksudnya adalah- suratr Al Faatihah."l6le

21381. Yazid menceritakan kepada kami, Ibnu Aliyyatr menceritakan

kepada karni, ia berkata: Yunus menceritakan kepada kami

dari Hasan, tentang firman Allah, A$titiLqilit "Dan

sesungguhrrya Kami telah berikan kcpadamu tujuh ayot yang

dibaca berulang-ulang," ia berkata, "Maksudnya adalatt

surah Al Faatihah."

Ibnu Sirin berkata dari Ibnu Abbas, batrwa maksudnya adalah

surah Al Faatihah.I620

21382. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin

Aun menceritakan kryada l<arri, Hr:syaim menceritakan kepada

kami dari Yrmus, dari Ibnu Siriq dari Ibnu Mas'ud, tentang

firman Allab A6Uq:. "Tqiuh ryot yang dibaca berutang-

ulang" ia berkata, "Ivlaksudnya adalah suratr AI Faitthalr."t0z'

21383. Sa'id bin Yatrya AI Umawi menceritakan kepadakq ia

berkata: Ayahku menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku mengabari

kami dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkomentar

Ibid
Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (4/413) dan dan Fakhrurrazzi dalam
aftirnya (19216).
Al Mawardi dalam An-Nukot wa Al 'Wn Qll70) dan lb,nu Al Jauzi dalam
Zad Al Masir (41413).
Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41413).

t6tr
t6t9
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tentang firman Allah, ACf, n q" A(4( lrr; "Dan

sesungguhnya Kami telah berikan kcpadamu tuiuh ayat yang

dibaca berulang-ulang." la berkata, "Yaitu surah Al

Faatihah." Lalu ia membacakan kepadaku enam ayat. Ia lalu

berkata, " Ay at kefi{uh adalalL r$, #i $r.-r,
Ibnu Abbas lalu berkata, "Allah SWT telah mengeluarkan

untuk kalian sesuatu yang tidak dikeluarkan-Nya untuk

seorang pun sebelum kalian."l62

21384. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabari kami, ia berkata: Ibnu Jruaij mengabari kami,

batrwa ayahnya menceritakan kepadanya dari Sa'id bin

Jubair, ia berkata: Ibnu Abbas berkata kepadaku, "Oleh

karena itu, bacalah Al Faatihah dari *t ,yl 31 #,l'
Kemudian ia membaca stratr Al Faatihatr dan berkata

"Tahukah apa ini? Aflli d $ 64t:. Irft 'Dan

sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tuiuh ayat yang

dib ac a b er ul ang-ul ang'. "1623

21385. Muhammad bin Sa'id menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayalrku menceritakan kepada kami, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepada kami dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, I;l;
46 i(i ilfit:. "Dan sesungguhrrya Kami telah berikan

kcpadamu tujuh ryat yang dibaca berulang-ulang," ia

berkata, "Tujuh ayat, yaitq <4*,Ai 4 ;r'^4. Serta Al

t6xt Lihat Ibnu Al Jauzi dalan Zad Al Masir (41413). Ia menyebutkan bahwa
makna atsar ini berasal dari Ibnu Abbas dan Sa'id bin Jubair, tetapi ia tidalc
menyebutkan a/sar tersebut secara terperinci. Demikian pula Al Baghawi
dalam Ma'alim At-Taruil (3/410).

rca lbid
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Qur'an Al Aztrim. Dikatakan bahwa maksudnya adalah tujuh

suratr yang panjang, yaitu yang jumlah ayatnyaratusan."l624

21386. Ahmad menceritakarr kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan

kepada kami dari Ibnu Juraij, dari ayahnya, dari Sa'id bin

Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkatao 
*Surah Al Faatihah."l625

21387. Imran bin Musa Al Qaz.zaz menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdul Warits menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ishaq bin Suwaid menceritakan kepada kami dari Yahya bin

Ya'mur dan Abu Fatkhitah, tentang firman Allah, Ji$ll,Iii
'r$rt Ctifft ali5 n(i,"Dan sesungguhrrya Kami telah

berikan kcpadamu njuh ayat yang dibaca berulang-ulang

dan Al Qur'an yang agung." Keduanya berkata, "Yaitu

Ummul Kitab."l626

21388. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Wahb

bin Jarir menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah

menceritakan kepada kami dari As-Sudi, dari orang yang

mendengar Ali, ia berkata, * 3 g.Ai$ i+":s$. Itulatr as-

sab'u al mats aani.'t1627

21389. Abu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhanrmad bin Ja'far menceritakan kepada lomi, ia berkata:

Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku

mendengar Ala' bin Abdtrnahman bertutur dari ayaturya, dari

Ibid
Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41360) dan fakhrurrazzi dalam tafsirnya
(te2t6).
As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsu (5195).

Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (7D272) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (41413).

t6u
l6u

t626
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Ubai bin Ka'b, ia berkata "Maksud as-sab'u al matsaani

adalatr <r*5 4 iti=$.""'
21390. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Yaman menceritakan kepada kami dari Abu Ja'far Ar-Razi,
dari fu-Rabi', dari Abu Aliyatr, tentang firman Allah, Inj
46 nq,fil:. "Don sesungguhnya Kami telah berikan

lrcpadamu njuh ayat yang dibaca berulang-ulang," ia
berkata, "Yaitu suratr Al Faatihatr tujuh ayat."

Aku berkata kepada Ar-Rabi', "Mereka mengatakan batrwa

maksudnya adalah tujuh surah yang panjang." Lalu berkata,

"Ayat ini diturunkan, sedangkan pada saat itu belum ada

suratr panj ang yang diturunk *.nt62e

21391. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepada kami dari Abu Ja'far Ar-Razi, dari Ar-Rabi'bin Anas,

dari Abu Aliyatr, ia berkata "Surah Al Faatihah. Disebut a/
matsaani karena ia dibaca berulang-ulang setiap kali
membaca Al Qu'an." Abu Aliyatr ditanya, "Adh-Dhahhak
bin Muzattim mengatakan bahwa maksudnya adalatr tujutr

suratr yang panjang." Ia menjawab, "suratr ini difunrnkan,

sedangkan pada saat itu belum ada swah panjang yang

fi1**rL*.r:1630
21392. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Yarnan menceritakan kepada kami, ia berkata: Su&an

As-Suyuthi dalamAd-Dun Al Monsu (5/95).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya Qm72\ dan Al Mawardi dalarn An-Nukat wa
Al'Uyun(31170).
Ibid

l62t
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menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Sa'id bin

Jubair, ia berkata, "suratr Al Faatihatr."l63l

21393. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Yarnan menceritakan kepada kami, Ibnu Waki' menceritakan

kepada kami, ia berkata: Ayatrku menceritakan kepada kami

semuurya dari Suffan, dari Al Hasan bin Ubaidullah, dari

Ibratrim, ia berkata, "Surah Al Faatihah."l632

21394. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari Al Hasan bin Ubaidullah, dari

Ibrahim, dengan redaksi yang semisalnya.1633

21395. Abu Kuraib menceritakan kepada karni, ia berkata: Ibnu Yaman

menceritakan kepada kami, Ibnu Waki' menceritakan kepada

kami, ia berkata: Ayatrku menceritakan kepada kami, Ahmad

bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad

menceritakan kepada kami selunrhnya" dari Harun bin Abu

Ibratrim Al Barbazi, dari Abdullah bin llbaid bin Umair, ia

berkatq *As-Sab'u Al Matsot adalah surah Al Faatilmh."1634

21396. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Yaman menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Abu

Mulaikah tentang firman Allah: 46 n$ ifi( ^trj 
"Dan

sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang

Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41413) dan Fakhrurrazzi dalam tafsirnya
Qenrc).
Lihat Ibnu Athi).yah dalan Al Muhanu Al Wajiz (3/373) dari Umar bin
Khaththab, Ali bin Abu Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Hasan, Ibnu Abi
Mulaikah, Ubaid bin Umair, dan selainnyq bahwa maksudnya adalatr surah Al
Faatihah.
Lihat Fakhrunazzi dalam taftirnya (19216) dan Ibnu Athiyyah dalam Al
Muhurs Al Wajb (3/3?3).
Ibnu Athilyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (3/373).
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dibaca berulang-ulang." Ia berkata, "Surah Al Faatihah." Ia

berkata, "Surah Al Faatihah diajarkan kepada Nabi kalian

SAW, sesuatu yang tidak diajarkan kepada seorang nabi pun

sebelum beliau."l635

21397. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris

menceritakan kepada kami dari Al-Laits, dari Syahr bin

Hausyab, tentang firman Allah, A$t i6:1,*( At "Dan

sesungguhrrya Kami telah berikan kcpadamu tujuh ayat yang

dibaca berulang-ulang " ia berkata, "Surah Al Faatihah.' 1 636

21398. Muhammad bin Abu Khaddasy menceritakan kepadaku, ia

berkata: Muhammad bin Ubaid menceritakan kepadaku, ia

berkata: Harun Al Barbari menceritakan kepada kami dari

Abdullah bin Ubaid bin Umair Al-Laitsi, tentang firman

Allatr, AWtdC;i$4(Ii': "Dan sesungguhnya Kami telah

berikan kepadamu njuh ayat yang dibaca berulang-ulang,"

ia berkata, "Yaitu <r-*,Ai$iti6 .*tdtt

21399. Yazid menceritakan kepada kami, Ibnu Aliyyah menceritakan

kepada kami dari Abu Raja', ia berkata: Aku bertanya kepada Al
Hasan tentang firman Allall 5t;ilr3 A$ nq" i$i( Iii-t
'fi "Do, sesungguhnya Kami telah berikan kcpadamu tujuh

cyat yang dibaca beruloq-ulang dan Al Qur'an yang agung."

Ia menjawab, "Yaifir surah Al Faatihah." Kemudian ia ditanya

dan aku mendengar, lalu ia membacanya, <r,;jji5 tit-i:=lr

Al Mawardi dalam An-Nukat w a Al' Uytn (3 I 17 0) dan Ibnu Athiyyatr dalam Al
Muhqro Al Wajiz Q/373).
Lihat Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (712272) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (41413).
Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (3/373).

1635
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hingga akhir. Ia lalu berkata, "Ia dibaca berulang-ulang dalam

setiap bacaan Al Qux'611'l6rs

21400. Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Isra'il menceritakan

kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, ia berkata,
*-Maksudnya adalalr-- surah Al Faatihah." t 63e

21401. Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sytuaik menceritakan

kepada karni dari Al-Laits, dari Mujatrid, ia berkata,
*Maksudnya adalatr sruah Al Faatihah."lflo

21402. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadah, tentang firman Allah, AlrS i6 &( fi
Sl (rt;jift "Dan sesungguhnya Kami telah berilran

kcpadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al

Qur'an yang agung," ia berkata" "-Maksudnya adalatl-
suratr Al Faatihah, dan surah tersebut diulang-ulang dalam

setiap bacaan."lfll

21403. Muhammad bin AMul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Mutrarnmad bin Tsw menceritakan kepada kami,

Mu'awiyah menceritakan kepada kami daxi Qatadah, tentang

firman Allah, 46lA(5 "Tujuh cyat yang dibaca berulang-

Al Mawardi dzlam An-Nukat wa Al 'Ilyn Qll70) dan Ibnu Athiyyah dalam Al
Muhsro Al Wajiz (31373).
Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41413) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-
Toail Qlafi).
rbid
Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41413).

t63t
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ulang, " ia berkata, "Surah Al Faatihah diulang-ulang dalam

setiap rakaat shalat fardhu dan sunah."t642

21404. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Zaid dan

Hajjaj menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata:

Ayahku mengabari kami dari Sa'id bin Jubair, ia berkata:

Ayahku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang As-Sab'u Al
Matsani,lalu Ibnu Abbas menjawab, "Ummul Qur'an."
Sa'id berkat4 "Kemudian Ibnu Abbas membacanya dari , -r,

,lt',fj$r"
Ayahku berkata, "Sa'id membacanya sebagaimana Ibnu

Abbas membacanya. Ia memb aca /- 5 ;fl\ j'lr-.,; ."
Sa'id berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, 'Apa
maksud dart Al Matsani?' Ia menjawab, 'Ummul Qur'an.
Allah SWT mengecualikannya untuk Muhammad SAW.

Allah SWT mengangkatnya di dalam Ummul Kitab (Lauh

Mahfuzh), menyimpannya untuk mereka hingga

mengeluarkannya bagi mereka. Tidak ada seorang pun

sebelum Muhammad SAW yang diberi As-Sab'u Al
Matsani'."

Ibnu Juraij berkata: Aku bertanya kepada ayahku, "Apakatr

Sa'id mengabarimu bahwa Ibnu Abbas berkata kepadanya

bahwa ;) Fi iI +, termasuk ayat Al Qur'an?" Ia
menjawab, "Ya."
Ibnu Juraij berkata: Atha berkat4 "Maksudnya adalatr surah

Al Faatihah yang jumlahnya tujuh ayat, termasuk FJr,$i,_.r,

,9i. SedangkankataAl Matsani berarti Al Qur'an."la3

Abdurrazzaq dalam tafsirnya QD59) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir
(4/413).



SrrchAlHijr

21405. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Atha ia

berkata, "Maksud lafazln As-Sab'u Al Matsani adalahUmmul

Qur'an."t6++

21406. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya

bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullatt

Al Atik menceritakan kepada kami dari Khatid Al Hanafi

(Qadhi Moro), tentang firman Allah, AliS i(A *i( fi-t
"Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh

ayat yang dibaca berulang'ulang," ia berkata,

"-Maksudnya adalatr- suratr Al Faatihatr." l 645

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maksud dari As-Sab'u Al

Matsani adalah makna-makna Al Qur'an, dan yang berpendapat

demikian adalatr:

21407. Ishaq bin Ibrahim bin Habib Asy-Syahid Asy-Syahidi

menceritakan kepada kami, Attab bin Busyair menceritakan

kepada kami dari Khashif, dafi Ziyad bin Abu Maryam,

tentang firman Allah, Atiii u(i "Tuiuh ayat yang dibaca

berulang-ulang," ia berkata, "Maksudnya adalah, Aku

memberimu tujuh bagian, yaitu: Perintatrkan, larang,

sampaikan kabar gembira, peringatkan, buatlah

perumpamaan, dan hitunglah nikmat. Selain itu, Aku

memberimu berita Al Qur'an."1il6

Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41413).

rbid.
Lihat Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (7D272) dari Ali bin Abu Thalib dan

Rabi bin Anas dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41414)

Al mawardi menyebutkan dalarn An-Nubhat Al Uyun (3lll7l), Ibnu Al Jauzi

dalarn Zad Al Masir (4/414) dan Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al Waiiz
(3/373)

1643

t644

t6/.5

tu6



Talsit lrth:lhabod

Ahli takwil yang berpendapat batrwa maksud dari ls-Sab'u Al
Matsani adalatr suratr Al Faatihah, mengatakan bahwa maksud latazh

Al Matsani adalah Al Qur'an Al Azhim, adapun yang berpendapat

demikian adalatr:

21408. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Imran bin

Uyainah menceritakan kepada karni dari Al Hushain, dari Abu

Malik, ia berkata "Al Matsani adalatr seluruh Al Qw'411."16a7

21409. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepada kami, dari Suffan, dari Al Hushain, dari

Abu Malik, ia berkata, "Al Matsani adalah seluruh Al

Qut'an."t6+s

21410. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaid bin Abu

Zaid menceritakan kepada kami dari Al Hushain, dari Abu

Malik, ia berkata, "Al Matsani adalatr seluruh Al Qur'an."
Ia menyebut suratr-surah Al Baqarah, Aali olrnraan, An-Nisaa',

Al Maa'idatr, Al An'aan\ Al A'raaq dan Baraa'atr."lfle

2l4ll. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

l+bdtnazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar mengabari

kami dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, dari Ibnu Thawus, dari

ayatrnya, ia berkat4 "selunfr AI Qur'an itu diulang-ulang."l650

21412. Muhammad bin Sa'id menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepada kami dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Maksudnya adalah

Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41414).
Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (4/414) dan Al Qurthubi dalam Al Jami' li
Ahkam Al Qur'an (10/55).
Ibid
Al Ibnu Al Jauzi dalamZadAl Masir (41414).

tQ7
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yang diulang-ulang dari Al Qur'an. Tidakkah Anda membaca

firman Allah,'4AW 6*-.fi IA ti$f'Allah telah

menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) Al Qur'an
yang serupa (mutu oyat-ayatnya) lagi berulang-ulang'. " (Qs.

Az-Zunar [39] : 23). 
165r

21413. Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku

me,ndengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid menceritakan kepada

kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak &tkatq "Al

Matsani berarti Al Qur'an. Allah SWT menyebutkan satu kisatr

secara berkali-kali. Itulah maksud firman Allatr, 'rA'iifil
'$,W${.*-fi "Allah telah menuntnkan perkdaon

yang paling baik (yain) Al Qw'an yang serupa (mutu ayat'

syatny a) I a gi b er ul ang-ul ang. " (Qs. Az'Zumar l39l: 23).t 
6 s2

Pendapat yang paling mendekati kebenaran adalatr yang

mengatakan batrwa maksud dari ls-Sab'u Al Matsani adalatr hljuh

ayat yang merupakan ayat-ayat dari Ummul Kitab, karena benarnya

berita dari Rasulullatr SAW berikut ini:

21414. Yazlld bin Mukhlad bin Khaddasy Al Wasithi menceritakan

kepada kami, ia berkata: Khalid bin Abdullah menceritakan

kepada kami dari Abdunahman bin Ishaq, dari Ala', dari

ayatrnya, dari Abu Hurairatr, ia berkata: Rasulullah SAW

bersabd4 Wl ..;t' ..i}t i#' pi,il, ?f "U**ul Qur'an
adalah As-Sab'u Al Maisani yang diberitran kcpadaka' " r6s3

16!'r Al Qurthubi dalarnAl Jami' ti Ahkam Al Qur'an (10/55).
t652 Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41414) dan Al Qurthubi dalam Al Jami' li

Ah*an Al Qur'an (10/55).
t653 HR. Al Bukhari dalam kitab Tafsir Al Qtr'an (4704), Abu Daud dalam kitab

Shalat (1457), At-Tirmidzi dalarn Tafsir Al Qur'an Ql24), dan Ahmad dalam

musnadnya (2/448).
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21415. Ahmad bin Miqdam Al Ajli menceritakan kepada kami, ia
berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia
berkata: Rauh bin Al Qasim menceritakan kepada kami dari
ayatury4 dari Abu Hruairatr, batrwa Rasulullah SAW
bersabda kepada ayatrku,

G\r#y' e \, itr;Jt G Jn liJ;'ax"f ol |*l ;t
..-'r{ j, , i6 , lt J?:, t;-'.;: Ju & pflt Gyi );)l

^a.r.-il' ,r; it Jyr'nl'n , \* & *qt $ u ej* y oi

Ll ,F;it *Ll ir;; l^5';4',4:*. o+*,, *
C u:j.'tt " :t 

,S:;, t;- 1J i>';; t2, ,l;-;^st'd-
, Jut ,itTir t * Llj r;>$rr ,f t,;t v ,Jv ,€ra3

:f.lt 4 v; Jfyi ,.rri itrlt ,,t Jll i ,i I ,slt)
,s$ 1+;:t Ltp, gu:i' u '&)t'r*:t ,'t*r4 ,rilt d \)

"Alat ingin memberitahumu surah yang tidak diturunkan
surah semisalnya di dalam Taurat, Injil, dan hbur, serta
tidakpula di dalam Al Furqan " Lfbai menjawab, ..Aku mau,
ya Rasulullah." Beliau lalu bersabd4 "Aht benar-benar
berharap kamu tidak lccluar dari pintu ini sebelum kamu
mengetahuirq/a." Rasulullah SAW kemudian memegang
tanganku untuk berbicara kepadaku, lalu aku berlambat-
lambat karena takut sampai ke pintu sebelum beliau selesai.
Ketika sudatr dekat pintu, aku berkata,,,yaRasulullah, suratr
apa yang kaujanjikan kepadaku?,, Beliau menjawab, ,Apa

yang lrau baca di dalam shalat?" Aku lalu membacakan
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Ummul Qur'an kepada beliau. Beliau kemudian bersabd4

"Demi Dzat yang menguasai jiwaht, surah yang seperti itu

tidak diturunkan di dalam Taurat, tidak pula di dalam Injil,
tidak pula di dalam kbur, dan tidak pula di dalam Al
Furqan hulahAs-Sab'uAl Matsani danAl Qur'anAl Azhim

yang diber itran kcpadaht. "r6sa

21416. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Zzrrdbur

Habbab Al Akli menceritakan kepada kami, ia berkata: Malik
bin Unais menceritakan kepada kami, ia berkata: Ala' bin

Abdurrahman bin Ya'qub (maula Urwah) mengabari kami

dari Abu Sa'id (maula Amir bin fulan atau anak fulan) dari

Ubai bin Ka'b, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepadanya,

'&, ,:r;jr:.1,

,iPt'dtt

,.

,t:
l, M' ,,su {& p.i>':a 'uir. ti1.

*:, '^), \t ,* int J:*, Jui ,q*
$ o$i:g;rtirpt,

"Jika Anda mengawali slalat, maka dengan bacaan apa

kamu mengmtali?"

Ubai bin Ka'b menjawab, "Dengan kalimat, segala puji bagi

Allah Tuhan semesta alam, hingga akhir." Rasulullah SAW

lalu bersabda" "Itulah As-Sab'u Al Matsani dan Al Qur'an
Al Azhim yang diberikan kcpadaht. "r6ss

21417. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Usamah menceritakan kepada kami dari Abu Al Humaid bin

Ja'far, dari Ala' bin Abdurratrman bin Ya'qub, dari ayahnya,

HR Ahmad dalam musnadnya Ql4l3) dan Al Baihaqi dalan As-Sunan Al
Kubra(4376).
HR. Ahmad dalam musnadnya (5/l 14) dan Ibnu Hajar dzlam Fath Al Bti
(8trs7).
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I;ltj :Jui ilr it C €crt'&t Ai ,e A :Jv ,,+r$t

dari Abu Hurairah, dari Ubai, ia berkata: Rasulullah SAW

bersabda,

\r,ti)t €. ri#f)' G rt irr-flr G Ul 6i;; u:i;t'tf
u; 

"y 
cx v 'c,f ;;1' jt,ie ,j ,'i 1f(ia guvr 

42

,u i,;i, *:t ,)L \t * itt Jt-, iui ,riix'€ *Qt

Ll # cH-'of'aer; lb6';* ,ril, Gx:t;2--,W
C irf-;lt u hr S-, G- ,'J q.t u aj tu ,\;,;1.
*S tli ,i6 r;yllt '.;;ir. $ f; ;;5 :Ju ,4*3

'urf dtr'$ 1if$j a$iiQ :t*r:.

"Mauknh kau lafieritahu surah yang tidak diturunkan surah

semisalnya di dalam Tourat, tidak pula dalam Injil, tidak

ptla dalom Zabur, dan tidak pulo di dalam Al Furqan?"

Ubai menjawab, eer{ku mau." Beliau lalu bersabda, "Aku

benar-benar berharap kamu tidak kcluar dari pintu ini

sebelum kamu mengetahuinya." Rasulullah SAW kemudian

berdiri, dan aku berdiri bersama beliaq lalu beliau berbicara

kepadaku, sedangkan tangan beliau menggandeng tanganku.

Aku lalu berlambat-lambat karena lhawatir beliau keluar

sebelum memberitahukannya kepadaku. Ketika sudatr dekat

pintu, aku berkata, "Ya RasulullalU surah apa yang

kaujanjikan kepadaku?" Beliau menjawab, "Jilu kamu

mengawali shalat, maka apa yang kaubaca? " Aku pun

membaca suratr Al Faatihah. Beliau lalu bersabda, "Itu dia.

Itulah As-Sab'u Al Matsani yang dimaksud Allah'dalam
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firman-Nya, 'r['ti (,Cj$t a$t i $ ii;it; Ir5 'Dan

sesungguhrrya Kami telah berikan kepadamu tuiuh ayat

yang dibaca berulang-ulang dan Al Qur'an yang agung'.

Itulah yang diberikan kepadoht. "r6s6

21418. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Muharibi menceritakan kepada kami dari Ibrahim bin Fadhl

Al Madani, dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah, batrwa

Rasulullatr SAW bersabda,

I ;'t,.i;l ,iy;ie , *;'l 
't:+{k 

,:*b.li-v pi.lrr pe;s'St

;s, L;t A,;t )t il V'et; 6 :Julri' ?f'o/ S.
"Shalat dua rakaat yang di dalamrrya tidak dibacakan Al

Qur'an itu seperti gugurnya kandungan sebelum masanya,

lre duany a t i dak s e mpurna. "
Seseorang lalu berkata, "Bagaimana menurutmu seandainya

aku tidak punya hafalan selain Ummul Qur'an?" Beliau

menjawab, "Itu cukup bagimu. Itulah Ummul Qur'an, dan

itulah As-Sab'u Al Matsani.'t1657

21419. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Numair menceritakan kepada karni dari Ibratrim bin Fadhl,

dari Al Maqburi, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullatt

SAW bersabd4

1k7 ,:r1 : ij) ,r\.J , /4ik ,1bii Y J ';k'S

,pTliir if, ,*r'rit it ',f ;# ur :Ju rpri;ilr if 
'tt ,r

'g'tr.Jlt'&t:

1656 HR. Al Bukhari dalan Tafsir At Qar'an (4474) dan Malik dalam Al
Muwathha'(l/83).

t657 HR. Ahmad dalam musnadnyaplaag.
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"shalat yang tidak dibacakan Al Qur'an di dalam itu seperti

gugurnya kandungan sebelum masanya. " Aku lalu bertanya

kepada Abu Hr:rairah, "Bagaimana jika aku tidak punya

hafalan selain Ummul Qur'an?" Ia menjawab, "Itu cukup

bagrmu. Itulah Ummul Kitab, Ummul Qur'an, daln As-Sab'u

Al Matsanf. '1658

21420. Abu Krnaib menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalid

bin Mukhlad menceritakan kepada kami dari Muhammad bin

Ja'far, dari Ala bin Abdurrahman, dari ayatrnya, dari Abu

Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

4 ,slt.

G Y: i.Jr
d rt ,tii.;)' G rt *it e ?nt Sil 5 ,ti
./:i '&t ,4 6l:,et?i'l d,6 po')t

t65t

t659

4if hr ;:t A
"Demi Dzat yang menguasaiiiwaht, Allah tidakmemtunkan

sttrah sepertinya di dalam Taurat, tidak pula di dalam Iniil,

tidak pula di dalam 7abw, dan tidak pula di dalam Al

Furqan 
-maksudnya 

adalah Ummul Qur'ar. Itulah As'

Sab'u Al Matsani yang diberikan Allah kepadaht-"r65e

21421. Yunus bin Abul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ibnu Watrb mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi

Dzi'b mengabariku dari Sa'id Al Maqbtri, dari Abu

Hurairah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,

./uli '#,At,7.,'*YAt ,ir-at?f ,C

Ibnu Hajar dalatn Fath Al Bd (&REl).
Status hadits telah disebutkan. Atsu ini disebutkan Al Baghawi dalam Ma'alim
At-Tarail (31410) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (81276).
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"Itulah Ummul Qur'an, itulah Fatihatul Kitab, dan itulah As-

Sab,u Al Matsani.,, t660

21422. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Yazid bin Harun dan Syababatr menceritakan kepada

kami, keduanya berkata: Ibnu Abu Dzi'b mengabariku dari

Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah, daxi Nabi SAW,

tentang surah Al Faatihah, beliau bersabda,

'gt:t Lrpr r'i.utr ipr e : q.t'.6;.tt A
"Itulah Fatihatul Kitab, itulah As-Sab'u Al Matsani dan Al

Qur'an Al 'Azhim."t66r

21423. Hasan bin Muhammad menceritakan kepada karni, ia berkata:

Affan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdunahman

bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ala'
menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Abu Hurairatr,

ia berkata:

Ll',-"f ,i* f i ,J * i;-i;r'ht A*:t J;r';
G\i :f.lr 4v; J*y' erritrlt ,.ei;'si;;'et*f
t;:>+2st,f l:;JK 

'ju,.i,r J;,6-i|&tT gv')t

,ilJtt ,*, * ht J" i J;:,ivt ,*4,'t * Lli
,i)r e \', ,H)t ,rt; L;t dir; ail v e*, f

@rir;:t, G.'rlt'plt6lr,& po-at e\:

HR. Al Bukhari dalan Tofsir Al Qar'an (4704) dan Abu Daud dalam
pembahasan tentang Shalat (1457).
Status hadits telah disebutkan. Lihat Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil
(3t410).
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"Rasulullah SAW berjalan melewati Ubai bin Ka'b, lalu

beliau bersabda, 'Maukah lau htberitahu surah yang tidak

diturunkan surah semisalnya di dalam Taurat, tidak pula

dalam Injil, dan tidak pla dalam Zabur, dan tidok pula di

dalam Al Furqan?" Ubai menjawab, "Mau, ya Rasulullatr."

Beliau bersabda" "Apayong kou baca di dalam shalat? " Aku

lalu membacakan Ummul Kitab kepada beliau. Beliau lalu

bersabda, "Demi Tuhan yang menguasai jiwaht, surah yang

seperti itu tidak diturunkan di dalam Taurat, tidak ptla di
dalam Injil, tidok pula di dalam Zabur, dan tidak pula di
dalam Al Furqan. Itulah As-Sab'u Al Matsani dan Al Qur'an
Al'Azhim."rffi

21424. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada karli, ia berkata:

Watrb bin Jarfu menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

bin Habib menceritakan kepada kalrri dari Hafsh bin Ashim,

dari Abu Sa'id bin Ma'la.

Y ,iu" M'; ,j,5 1ii';3ict *3 rJL h' & $r',tl
q,i u 

'^br J"; ili ,i6 ,jbf * J :Ju ro?1i ot :!;,1

J"'n ,iv )g-v.t!a; fi,:i":lt: iit.tr;"ir t;i UJt
,ofrir G ,r; '*Lf 'oi;rr\' ,,rt, ;r. X', .v, i't ;?,
ll.:f), ,SG .d,;;rix li,r J;, u. ,irt;t ,C'rf qi,.'.frrr

*;.J rt$'g;lr Lrpt4uir iil,.r'#st'a:,
Nabi SAW memanggilnya saat ia shalat, maka ia (tidak

menjawabnya) dan tetap meneruskan shalat hingga selesai.

Setelah itu ia mendatangi Nabi SAW. Beliau lalu bertanya,

t662 Status hadits telatr disebutkan.
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"Apa yang menghalangimu untuk menjavnblai " Ia

menjawab, "Aku sedang shalat." Beliau bersabd4 "Tidakkah

Allah SW berfirman, 'Hai orang-orang yang beriman,

penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul

menyeru kamu kepada suatu yang memberi kchidupan

kepada lcamu'. " (Qs.Al Anfaal [8]: 2a) Abu Sa'id bin Ma'la
berkata, "Rasulullah SAW kemudian bersabda, 'Aht akan

mengajarimu surah yang paling agng di dalam Al Qur'an'.
Seolatr-olah beliau telah menjelaskannya atau lupa, maka aku

bertanya" 'Ya Rasulullatr, apa yang kaubilang tadi?' Beliau

menjawab, 'Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

Itulah As-Sab'u Al Matsani dan Al Qur'an Al 'Azhim yang

diberikan kepadaht'. t't663

Dikarenakan takwil yang benar adalah yang kami sampaikan

ini berdasarkan argumen tersebut, maka lafazh qtiit harus diartikan

Al Qur'an selunrhnya. Jadi, makna kalam ini adalah, Kami telah

memberimu tujuh ayat yang sebagian ayatnya mengulangi sebagian

lairurya. Bila demikian, maka lafazh d,tiit merupakan bentuk jarnak

dari lafazh ir;iJr, dan menjadi sifat bagi ayat-ayatAl Q,r'an, katena

sebagian ayatrya mengulangi dan mengikuti sebagian lainnya
sehingga akhir ayat dan awal ayat berikutrya dapat diketatrui. Seperti

yang digambarkan Allah SWT dalam firman-Nya, *g'"Atj'nt
<;'4'd-51 

"J+i, 
F U, W (S"Auoh tetah menuruntran

perlrataan yang paling baik (yaitu) Al Qur'an yong serupa (mutu ayat-

ayatnya) lagi berulang-ulang, gemetar korenanya htlit orang-orang

yang tahtt kcpada Tuhanrrya. " (Qs. Az-Zumar l39l:23)

t663 HR Al Bulfiari dalarr- Tafsir At Qttr'an (4703), Abu Daud dalam kitab Shalat
(1458), dan Ahmad dalam musnadnyaQlaSQ.



TafsirAh:Ihabai

Bisa saja maknanya adalah seperti yang disampaikan Ibnu

Abbas, Adh-Dhahhak, dan yang sependapat, batrwa Al Qur'an disebut

Al Matsani karena berbagai kisah dan berita di dalamnya diulang-

ulang. Kami telatr menyebutkan pendapat Hasan Al Bashri, batrwa

disebut Al Matsani karena ia diulang dalam setiap bacaan. Juga

pendapat Ibnu Abbas, bahwa disebut Al Matsani karena Allah SWT

mengecualikannya unttrk Muhammad SAW, tidak diberikan-Nya

kepada nabi-nabi lain.

Sebagian atrli batrasa Arab menganggap bahwa disebut lI
Matsani karena lafazh Flt fij' diulang dua kali' dan basmalah

diulang dalam setiap surah.lffi

Adapun pendapat yang kami pilih dalam talc\ilil lafazh ini

adalah salah satu pendapat Ibnu Abbas yang juga merupakan pendapat

Thawus, Mujatrid, dan Abu Malik, dan telatr kami sebutkan

sebelumnya.

Adapnn firman-Nyq 'rSIt <rCifft "Dan Al Qur'an yang

agung," maka lafazh 3t;ji5 tersambung (ma'thufl dengan lafaztr

fi, sehinggaayatini berarti, Kami telah memberimu tujuh ayat dari

Al Qur'an dan ayat-ayat lainnya dalarn Al Qur'aru sebagaimana

dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

21425. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepada

kami, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada karni, ia

berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami seluruhnya, dari Ibnu Abi

Najih, dari Mujatrid, tentang firman Allah, 'Tfi <rfjfg

'o Lihat dan Fakhrurazzi dalam tafsinrya 09nn).
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"Dan Al Qur'an yang agung," ia berkata, .,Maksudnya

adalah ayat-ayat lainnya dalam Al Qur'an, selain tujuh ayat

dalam Al Matsanl.ut665

21426. Aku menceritakan dari Al Husain, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid menceritakan kepada

kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkomentar

tentang firman Allah, $ <.,flfg "Dan At eur'an yang
agung," Ia berkata" "Maksudnya adalah selunrh isi Al
Qur'an.'looo

coo

"# ;*'{F {; ;ilc,t5 "}Lgi c 6y6i;Lfr1

'larrgariahsel<ali.l(alilwwumenu.niuld<anpandangarnrru
lnprd, ker'lilr'rntnt;oln hid"p yorr.g tclah l<anri befil<arJ t<epadn

bebuapa golongan di antara m.qelca (orutg.orungt<afir
itu), ilorr iangdrrlah l<onw bqseilih hati terhadap nrqela
dm bqendah dirilah kfirau tefiadap oftmg.orcmg yang

bqitnotn.o
(Qs. Al Hijr [15]: 88)

Takwil firman Allah: {; ;ittL5! .ee(ii( Jy&i".,i1
'dA- lLG '#S & l;f (langantah sekati-kati kamu

menunjukhan pandanganmu kepada henikmatan hidup yang telah
Kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka [orang-

Mujahid dalam tafsirnya (hal. 418) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir
(4t4rs).
Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (4/4tS).
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orang halir ituJ, dan janganlah leanu bersedih hati terhadap mereha

dan berendahdirilah kamu terhadap orangerang yang berilnan)

Allah SWT berfirman kepada Nabi Muhammad SAW,

"Janganlah kamu mengangan-angaokan, wahai Muhammad, terhadap

perhiasan dunia ini, yang Kami jadikan sebagai kesenangan bagi

orang-orang yang kaya di antara kaummu yang tidak beriman kepada

Allah SWT dan Hari Akhfu, karena di belakang mereka ada adzab

yang keras."

Maksud lafazh At'ii{; "Danianganlah kamu bersedih

lwti terhadap mereka," adalah, janganlah kamu bersedih terhadap

kesenangan yang diberikan kepada mereka di dunia, karena kamu di

akhirat memiliki yang lebih baik dari itu, selain yang telatr Kami

berikan kepadamu di dunia, yaitu kemuliaan berupa As-Sab'u Al
Matsani dan Al Qtr'an yang agung.

Latazh Pxi l,i jt * l$i y secara harfiah artinya" tulan

menunjukkan penglihatannya kqada harta fulan. Maksudnya adalah

berhasrat, mengangankan, dan me,nginginkan.

Diriwayatkan dari Ibnu Uyainalu bahwa ia menakwili ayat ini
dengan sabda Nabi SAW, oilg |f4 t'ri q',-A "Di antara kami

tidak ada'or ang yqng tidak meras a krya dengan Al Qtr' an. " 
t 667

Beliau lalu bersaMa, "Tidakkal, kalian melilut Allah

berfirman, C St4r;i1i1 @'# 5t;fi6 A6t i(S &( fi
@ arfit iLG ;-;,Lr, Afl ii {; H tL:'5 a Gf. 'Dan

sesungguhnya Kami telah berikan kcpadamu tujuh ayat yang dibaca

berulang-ulang dan Al Qur'an yang agung. Janganlah sekali-kali

kamu menunjuklan pandanganmu kcpada kcnibnatan hidup yang

telah Kami berikan kcpada beberapa golongan di antara mereka

1667 IR Al Bukhari dalam kitab Tathid]sz7), Abu Daud dalam kitab Shalat
(1469), dan Ahmad dalam musnafoya (lll72).
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(orang-orang lufi, itu), dan janganlah kamu bersedih hati terhadap

merelra dan berendahdirilah kamu terhadap orang-orang yang

beriman'." (Qs.Al Hijr [5]: 87-88)

Allah SWT kemudian memerintatrkan Nabi SAW untnk

merasa kaya dengan Al Qur'an sehingga tidak berhasrat kepada harta

benda. Oleh karena itu, ada orang yang berkata, "Barangsiapa diberi

nikmat Al Qur'an lalu ia menganggap ada orang yang diberi sesuatu

yang lebih baik daripada Al Qur'an, maka ia telah membesarkan yang

kecil dan mengecilkan yang besar."

Pendapat kami tentang finnan Allah, 65 "Beberapa

golongan," sejalan dengan pendapat ahli takwil, sebagaimana

dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

21427. Al Harits menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasan

menceritakan kepada kami, ia berkata: Waraqa menceritakan

kepada karni, Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syibl menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, 6 {t&i:fr1
;irlLij alli "Janganlah sekali-kali kamu menunjuk*an

pandanganrnu kepada kcnibnatan hidup yang telah Kami

berikan kepada beberapa golongan di antara mereka (orang-

orang lcafir itu), " ia berkat4 "Maksudnya adalatr orang-orang

kaya dan orang-oran g y{tgserupa dengan mereka."l68

21428. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

r66t Mujahid dalam tafsirnya (hal. 418) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
'UyunQllTl).



kepada kami dari Ibnu Juraij, dari

Tdsir"AlJl.:Iha}rgd

Mujatrid, dengan

penj elasan yang semisalnya. 
l66e

21429. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepada kami dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, i:"i31
;irAtX a€li ( $y;# "Jangantah sekati-kati kamu

menunjukkan pandanganmu kcpada kcnibnatan hidup yang

telah Kami berikan kepada beberapa golongan di antara

mereka (orang-orang kafir itu)" ia berkata, "Allatt SWT

melarang seseorang mengharapkan harta temannya."l6?0

Firman-Nya: '"$jJ||- iLG ,#f "Dan berendah diritoh

lramu terhadap orang-orang yang beriman." Alldr SWT berlirman

kepada Nabi Muhammad SAW, "Berlemah-lembutlah kepada orang

yang beriman kepadamu, mengikutimu, dan mengiktrti ucapanmu.

Dekatkanlatr mereka kepadauru jangan bersikap dingin kepada

merek4 dan jangan berlaku kasar kepada mereka."

Allah SWT memerintahkan Muhammad SAW wrtuk berlemah

lembut kepada orang-orang mukmin.

Lataz/n iG artinya sisi badan, sebagaimana firman Allatr:

,1d; $ l:i iJtS"Dan kepitkanlah tanganmu kc kcttabnz." (Qs.

Thaahaa l20l:22)
ooo

Ibid
Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (7D213).

t669
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@ i*r+frvi, tiJ-ts@ J"# i ).gi 6 4'S;
@is, il;,1lt$'"j(

o D an katalrartlah,'Sesunggztvry a dku adalf,h p ert ui
puingatan y drJg merfelasl<art' . Sebagaimana (Karrl,i. tclah
menbqi puingdtf,ti, I<anJi tclah maut:r.unl<an (adzfr)
lnpada orarrg.or(mg yarrg menbagi.bag, (Kitab Nlah),

(yaitu) or(mg.or(mg yolng tclah rneniadil<m N Qtn'an iat
terbagi.bagi."

(Qs. Al Hijr [15]: 89.91)

Tarrwir fi rman Auah: p 6_j:rS ,@ J"# i 3;gi GI -rS',ii'w it:.A\ $C* ,-5i @ aJAii boo katahantah,
uSesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelashan.,
Sebagaimana [Komi telah memberi peringatanJ, Kami telah
mcnurnnhon ladzabl hepada orangerang yang membagi-bagi

[Kitab AIlahJ, [yaituJ orang4rang yang telah menjadikan Al ear'an
itu terbagi-bagi)

Allah SWT berfirman kepada Nabi Muhammad SAW,
36(412ftanl6tr, wahai Muhammad, kepada orang-orang musyrik,
'Sesungguhnya akulah pemberi peringatan yang telatr menjelaskan

peringatannya kepada kalian akan bencana dan hukuman yang akan

diturunkan Allah kepada kalian lantaran sikap keras kalian dalam

kesesatan'.tt

Firman-Nyat 'a;;iS i! 6j lS "sebagaimana (Kami
telah memberi peringatan) Kami telah menurunkon (adzab) kepada

orang-orang yang membagi-bagi (Kitab Allah). " Ia berkata, ..Seperti
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bencana dan hukuman yang diturunkan Allah kepada orang-orang.

yang membagi-bagi Al Qur'an, lalu mereka menjadikannya terbagi-

bagi."

Ahli tal$vil berbeda pendapat tentang orang-orang yang

dimaksud dalam firman Allab 'tlo;ill "Orang'orang yang

membagi-bagi (Kitab Allah)." Sebagian berpendapat bahwa

maksudnya adalah orang-orang Yatrudi dan Nasrani. Menunrt merek4

mereka disebut membagi-bag Al Qur'an karena mereka beriman

kepada sebagian Al Qur'an dan mengingkari sebagian lain. Adapun

yang berpendapat demikian adalatr:

21430. Isa bin Utsman Ar-RamIi menceritakan kepadaku, ia berkata:

Yahya bin Isa menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari

Abu Zhabyaru dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, 6i\K
'ttn* it:rifi ti* ;i;tg'ib$S & " sebasaimana (Kami

telah memberi peringatan), I(ami telah menwunltan (adzab)

kepada orang-orang yang membagi'bagi $rtab Allah), (yaitu)

orang-orang yang telah menjadikan Al Qur'an itu terbagi-

bagi," ia berkata, "Mereka adalah orang-orang Yahudi dan

Nasrani. Mereka beriman kepada sebagran Al Qur'an dan

mengingkari sebagian yang lainnya."l67l

21431. Abu Kuraib drn Ya'qub bin Ibratrim menceritakan kepada

kafiii, keduanya berkata: Husyaim menceritakan kepada

kami, ia berkata: Abu Bisyr mengabari kami dari Sa'id bin

fubair, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, W i$i
it'y*irt;41 "(Yaitu) orang-orang yang telah menjadilran Al

Qur'an itu terbagi-bagi," ia berkata, "Mereka adalatr ahli

t67t Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya Qn237), Al Mawardi dalarn An-Nukat wa Al
'Uytn Qll72), Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41417>, dan Al Baghawi
dalam Ma'alim At-Taryll (31412).
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kitab. Mereka membagi-bagi Al Qur'an menjadi beberapa

bagian, lalu beriman kepada sebagiannya dan mengingkari

sebagian laiwty a." | 67 2

21432. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Mu'ammil menceritakan kepada kami, ia berkata:

Su&an menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abu
T,lnbyan,dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, ,i65lS
't*iz i't:ifr lj:. ti( @ i*+ijit "sebagaimana (Kami

telah memberi peringatan), Kami telah menurunkan (adzab)

lrepada orang-orang yang membagi-bagi (Kitab Allah),

(yaitu) orang-orang yang telah menjadikan Al Qur'an itu

terbagi-bagi, " ia berkatq "Yaitu orang-orang yang beriman

kepada sebagian Al Qur'an dan mengingkari sebagian yang

lainnya."l673

21433. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami dari Syu'batr, dari

Sulaiman, dari Abu Zhabyan, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah, 'q;f,jIi "Orang-orang yang membagi-bagi

(Kitab Allah)." Maksudnya adalatr ahli kitab. Firman-

Nya, !;,9 'bt:.fiiiiGi-$i "(Yaitu) orang-orang yang telah

menjadikan Al Qur'an itu terbagi-bagi. " Maksudnya adalah,

mereka beriman kepada sebagian Al Qur'an dan mengingkari

sebagian lainnya.l5Ta

21434. Mathar bin Muhammad Adh-Dhabi menceritakan kepadaku,

ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Bisyr

'on lbid.
t6'R lbid.
16r, Ibid
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menceritakan kepada kami daxi Sa'id bin Jubair, tentang

firman Allah, 't**l5t & 6j -(i{ "srbogoimana (Kami

telah memberi peringatan), Kami telah menurunkan (adzab)

lrepada orang-orang yang membagi-bagi (Kitab Allah)," ia

berkata, "Mereka adalatr ahli kitab.'1675

21435. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syu'batr menceritakan kepada kami dari Abu Bisyr, dari

Sa'id bin Jubair, tentang firman Allah, 'W;fr eGj:K
'q,+' il.rill f,j; ,-j( @ "sebagaimana (Kami telah

memberi peringatan), Kami telah menurunlran (adzab)

kepada orang-orang yang membagi-bagi (Kitab Allah),

(yaitu) orang-orang yang telah nenjadikan Al Qur'an itu

terbogi-bagi," ia berkata, "Mereka adalah atrli kitab. Mereka

beriman kepada sebagian Al Qur'an dan mengingkari

sebagian yang lainny u1zt676

21436. AI Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin

Aun menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan

kepada kami, Abu Bisyr menceritakan kepada kami dari

Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, i-it(
'"W 'd.fii W "(Yaitu) orang-orang yang telah

menjadikan Al Qur'an itu terbagi-bagi, " ia berkat4 "Mereka

adalatr ahli kitab. Mereka membagi-bagi Al Qur'an menjadi

beberapa bagian, lalu mereka beriman kepada sebagiannya

dan mengingkari sebagian lainnya."l677

Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41417).

Ibid.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (7D273), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
'Uyun (31172), dan Al Qurthubi dalam Al Jami' li Ahkam Al Qur'an (10/58).

1675

t676
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21437. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin

Aun menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan

kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, dari Ibnu

Abbas, ia berkata" "Mereka membagi-bagi Al Qur'an menjadi

beberapa bagan seperti bagian dari hewan yang

disembelih."l578

21438. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin

Aun menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan

kepada kami dari Manshur, dari Al Hasan, ia berkata,

"Mereka adalatr ahli kitab.'167e

21439. Muhammad bin Sa'id menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepada kami dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, 6il-tS
i*'*a5l$, "sebagaimana (Kami telah memberi

peringatan) Kami telah menurunkan (adzab) kcpada orang-

orang yang membagi-bagi (Kitab Allah)," ia berkatq

"Mereka adalatr para atrli kitab Yahudi dan Nasrani. Mereka

membagi Al Qur'an menjadi beberapa bagran atau kelompok,

lalu mereka beriman kepada sebagian dan mengingkari

sebagian lairurya. " I 680

21440. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepada kami dari Ibnu Jurarj, ia berkata: Ibnu Abbas

berkomentar tentang firman Allah, 1bfi5 "Orang-orang

yang membagi-bagi (Kitab Allah)." Ia berkata, "Mereka

Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41417).
Ibid
Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya(7D273) dan Al Mawardi dalamAn-Nukatwa
Al'Uyn(31172).

l67t
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sebagian yang

lainnya, serta memilatr-milah Al Qur' 41. " 
168 t

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maksud lafazh 1b$5
adalatr ahli kitab, tetapi mereka disebut sebagai orang-orang yang

membagi-bagi Kitab Allah, karena sebagian dari mereka berkata yang

rada melecehkan Al Qu'an, 
*Surah ini untukku." Sedangkan sebagian

lain berkata, *Surah ini untukku." Adaptrn yang berpendapat demikian

adalah:

2l44L Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia

berkata: syu'bah menceritakan kepada kami dari simak, dari

Ikrimah, ia berkomentar tentang ayat, 'o-qirl.AiWi-$t
"Orang-orang yang telah meniadilmn Al Qur'an itu terbagi-

bagt." Ia berkata, "Mereka menghina Al Qur'an. Yang satu

berkata, .surah Al Baqaratr unhrkku'. sebagian lainberkata,
*Surah Aali 'Imraan t 1tukku."l682

Ahli takwil lain berpendapat bahwa mereka adalatr ahli kitab,

tetapi mereka disebut demikian karena mereka membagi-bagi Kitab

mereka sendiri, sebagian mengimani sebagian kitab dan mengingkari

sebagian lainmya, sementara sebagian lain beriman kepada sebagian

kitab yang diingkari oleh sebagian mereka yang pertama, dan

mengingkari sebagian lain yang diimani oleh mereka. Dan yang

berpendapat demikian adalah:

21442. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada karni dari AMul Malik, dari Qais, dari

Mujatrid, tentang firman Allah, tjf@ G;fS&6ifK

rbid.
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Uyun Qll72) dan Ibnu Al Jauzi dalam

Zad Al Masir (41417).
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'W i|;fi 'tl1. "sebagaimana (Kami telah memberi

peringatan), Kami telah menurunkan (adzab) kepada oranq-

orang yang membagi-bagi (Kitab Allah), (yaitu) orang-orang

yang telah menjadikan Al Qur'an itu terbagi-bagi," ia

berkata, "Mereka adalatr orang-orang Yahudi dan Nasrani'

Mereka membagi-bagi kitab mereka, memecah belahnya, dan

menj adikannya terbagi-bagi." I 683

21443. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepada

kami, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Waraqa menceritakan kepada kami; Al Mutsanna

juga menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hudzaifah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl menceritakan

kepada kami semuanya, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

tentang firman Allah, i*r+iJit '& 65-\K "sebagaimana

(Kami telah memberi peringatan), Kami telah menurunkan

(adzab) kepada orang-orang yang membagi'bagi (Kitab

Allah)," ia berkata, "Ahli kitab membagi-bagi kitab mereka

dan menggantinya."l6&

21444. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, tentang firman

Allah, ';i*n5 & 6i 13 "sebagaimana (Kami telah

memberi peringatan), Kami telah menurunkan (adzab)

r6t3 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Wn (31172).
16&r Al Mawardi dalam An-Nukat wq Al 'uyun (3/172) dan lbnu Al Jauzi dalam

Zad Al Masir (41417).
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lrepada orang-orang yang membagi-bagi (Kitab Allah)," ia

berkata, "Mereka adalah ahli kitab."l68s

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maksudnya adalatr

sekelompok tertentu kaum Quraisy. Dan, yang berpendapat demikian

adalatr:

21445. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadah, tentang firman Allah, @ ior.gii i[6i\-CS
'W l(fi lj1; iili "srbogoimana (Kami telah memberi

peringatan), Kami telah menurunkan (adzab) kepada orang-

orang yang membagi-bagi (Krtab Allah), (yaitu) orang-orang

yang telah meniadilan Al Qur'an itu terbagi-bagi," ia

berkata" "Satu kelompok yang terdiri dari lima orang. Mereka

membagi-bagi kitab Allah.' I 6t6

Ahli tal$,il lain berpendapat batrwa maksudnya adalatr satu

kelompok dari kaum Nabi Shalih yang bersumpatr untuk memburuh

Nabi Shalih dan keluarganya pada malam hari. Dan, yang berpendapat

demikian adalah:

21446. Yunus menceritakan kepada l€mi, ia berkata: Ibnu Wattb

mengabari kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkomentar, tentang

firman Allah, 'c*+f.fi&6i "sebagaimana (Kami telah

memberi peringatan), Kami telah menurunkan (adzab)

kcpada orang-orang yang membagi-bagi $rtab Allah)." la

berkata, "Yaitu orang-orang yang saling bersumpatr untuk

membunuh Nabi Shalih.' Ibnu Zaid lalu membaca finnan

Allah, @ arl^;;{; ei,fi A <'tl=t-b, -,'^11 i,-$i 4 56

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Uytn Qll72).
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Uytn (31172) dan Ibnu Al Jauzi dalam

Zad Al Masir (41417).

l6t5

1686

€l



SlrahAIHijr

"Dan adalah di kota itu, sembilan orang laki-laki yang

membuat kerusakan di muka bumi, dan merela tidak berbuat

kebaikan." (Qs. An-Naml l27l: a\ Ia berkatq "Mereka

saling bersumpah dengan ruuna 411.1r.::1587

Sebagian ahli takwil lainnya berpendapat bahwa mereka

adalah kaum yang membagi jalur-jalur Makkah saat para peziarah haji

datang ke sana. Orang-orang Makkah memerintahkan sebagian dari

mereka untuk menjawab peaarah haji yang bertanya tentang Nabi

SAW, bahwa beliau gila. Lalu memerintahkan sebagian lainnya untuk

menjawab batrwa beliau adalatr penyair. Lalu memerintahkan sebagian

yang lainnya untuk menjawab batrwa beliau adalah penyihir.r588

Menurutku, pendapat yang benar adalah, Allatt

memerintahkan Nabi-Nya untuk memberitatru kaumnya yang

membagi-bagi AI Qur'an, batrwa beliau adalatr pemberi peringatan

kepada mereka tentang murka dan hukuman Allah yang akan

menimpe mereka yang kufur kepada Tuhan mereka dan mendustakan

Nabi merek4 sama seperti yang menimpa orang-orang yang

membagi-bagi kitab suci sebelum mereka. Bisa jadi, maksud

latazh'u-rfiT adalatr atrli kitab Taurat dan Injil, karena mereka

memang membagi-bagi kitab Allah, sebab orang-orang Yahudi

mengakui sebagian Taurat dan mendustakan sebagian lainnya, serta

mendustakan Injil dan Al Furqan. Sementara itu, orang-orang Nasrani

mengakui sebagian Injil dan mendustakan sebagianny4 serta

mendustakan Al Furqan. Bisa jadi yang dimaksud dengan lafazh
'Wfi\ adalah orang-orang musyrik Quraisy karena mereka

membagi-bagi Al Qr:r'an. Sebagian dari mereka menyebut Al Qur'an

t6t7 Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (4t418).
r6EE Lihat Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (7D273) dari Mujahid, dan Al Mawardi

dalan An-Nukat wa Al 'Uytn (3/173).
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sebagai syair, sebagian lain menyebutnya sebagai kitab perdukunan,

dan sebagian lain menyebut sebagai kitab legenda. Bisa jadi

maksudnya adalah kedua kelompok tersebut. Dimtmgkinkan pula

maksud lafazh lbfi adalah orang-orang yang bersumpah untuk

membunuh Shalih dari kalangan kaumnya.

Bila di dalam Al Qur'an tidak ada indikasi batrwa yang

dimaksud adalah salah satu dari ketiga kelompok tersebut, dan tidak

ada pula dalam khabar dari Rasul SAW dan fitrah akal, sementara

teks ayat mencakup makna-makna tersebut, maka nash tersebut

menunjukJcan batrwa setiap orang yang membagi-bagi Kitab Allalt

dengan mendustakan sebagian dan membenarkan sebagian yang lain,

serta bersumpatr untuk bermaksiat kepada Allah, yaitu orang-orang

yang telah diadzab Allah di dunia sebelum ayat ini turun. Seluruhnya

tercakup dalam nash tersebut karena mereka, dianggap sama dengan

orang-orang yang kufur kepada Allah. Mereka menjadikan.pelajaran

bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran dari mereka.

Ahli takwil berbeda pendapat tentang firman Allah, Va.i-\i
it*Zitt;j;fi "(Yaitu) orang-orang yang telah menjadikan Al Qur'an
itu terbagi-bagi."

Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalatt orang-orang

yang menjadikan Al Qur'an bagian-bagian yang terpisah. Dan, yang

berpendapat demikian adalatr:

21447. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepada kami dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah, lre itt:.;fi ll1. i-li " (Yaitu) orang-orang
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yang telah meniadikan Al Qur'an itu terbagi-bagi," ia

berkata, "Kelompok-kelompok."l 68e

21448. Abu Kuraib dan Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada

kami, keduanya berkata: Husyaim menceritakan kepada

kami, Abu Bisyr menceritakan kepada kami dari Sa'id bin

Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata "Mereka memilatr-milatt

Al Qur'an dan menjadikalmya beberapa bagian, lalu mereka

beriman kepada sebagiannya dan mengingkari sebagian

lainnya."l6s

21449. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin

Aun menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan

kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, dari Ibnu

Abbas, ia berkata, "Mereka memilatr-milah Al Qur'an dan

menjadikannya beberapa bagtan seperti bagian-bagian tubuh

hewan sembelihan." 
I 69I

21450. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Thalhatt

menceritakan kepada kami dari Atha, tentang firman Allah,
'6i, i#11 $:. iji "goin1 orang-orang vang telah

menjadikan Al Qur'an itu terbagi-bagr," ia berkata, "Orang-

orang musyrik Quraisy membagi-bagi Al Qur'an menjadi

beberapa bagian. Lalu sebagian dari mereka mengatakan,

Muhammad penyihir, sebagai lain mengatakan, Muhammad

penyair, dan sebagian lain mengatakan, Muhammad gila.

Itulah makna lafazh 'igg .'ra2

r6te Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'tlyn (3/173).
,rn lbid
r6er lbid
t6v2 Ibnu Katsir dalam tafsirnya (E1280).
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21451. Al Husain menceritakan kepada kami' ia berkata: Aku

mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid mengabari kami' ia

berkata:AkumendengarAdh.Dhahhakberkomentartentang

firman Al;,'r*-'or'ift W'-$i " (Yaitu) orang-orang

yang telah menjadilan Al Qur'an itu terbagi-bagi' " Mereka

menjadikan kitab mereka beberapa bagian' seperti bagian-

bagian tubuh hewan sembelihan' Hal itu karena mereka

memenggal-menggalnya menjadi beberapa kelompok' lalu

masing-masing golongan bangga dengan apa yang meleka

miliki. Itulah maksud firman i"un, -QV$ &'6i't|5iit
"sesungguhnya orang'orang yang memecah belah

agamanya dan mereka (terpecah) menjodi beberapa

golongan-" (Qs'Al An'aam [6]: 159)r6e3

21452. Bisyr menceritakan kepada kami' ia berkata: Yazid

menceritakankepadakami,sa.idmenceritakankepadakami

dari Qatadah, tentang firman Allah' 't*'o(":;$ 1# tii
"(Yaitu) orang-orang yang telah meniadikan Al Qur'an itu

terbagi'bagi,"iaberkata"'MerekamelecehkankitabAllah'
Sebagian dari mereka menganggapnya sebagai sihir' sebagian

lain menganggapnya sebagai syair' sebagian lain

menganggaPnyasebagaidukun(AbuJa.farberkata:Qatada}t

menyebut dukun, padahal yang benar adalatr perdukunan)'

dan sebagian lain menganggapnya sebagai dongeng umat-

umat terdatlulu'"1@

zr4s3. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Al A'masy' dari Abu

'*ir 
(4t419)dari riwayat Sa'id bin Jubair' dari

Ibnu Abbas-
r6e4 iinu etf,iyyutt dalan Al Muhanar Al Wajiz (31374)'
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Zhabyan, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, $:. tii
i*ii.tlfi "(Yaitu) orang'orang yang telah menjadikan Al

Qur'an itu terbagi-bagi," ia berkata, "Mereka beriman

kepada sebagian dan kufur kepada sebagian lain."l5e5

21454. Ibnu Wahb mengabari kami, ia berkata: Ibnu Zard

berkomentar, tentang firman Allah, 'u4rz $.;fi't]:.'"ii
"(Yaitu) orang-orang yang telah meniadikan Al Qur'an itu

terbagi-bagi," ia berkata, "Mereka menjadikan Al Qur'an

beberapa bagian, seperti kambing dibagi-bagi. Sebagian dari

mereka mengatakan (batrwa Al Qur'an adalatr) perdukunan,

sebagian lain mengatakan (batrwa Al Qur'an adalatr) sihir,

sebagian lain mengatakan (bahwa Al Qur'an adalah) sY&t

dan sebagian lain berkata, q:eL\ <;.1i:j/\ ib*
'Dongengan-dongengan orang'orang dahulu, dimintanya

supnya ditulislan'. (Qs. Al Furqaan [25]: 5) Mereka

menjadikannya beberapa bagian, seperti kambing dibagi-

bagi."to95

Ahli takwil yang berpendapat demikian beralasan batrwa

Lataz/n 't i"- bentuk tunggalnya adalatr 'iab, danlafazh ini terambil

dari kalimat 'ru3Jr 'r*b yang berarti, aku membagi-bagi sesuatu.

Sebagaimana dikatakan oleh Ru'bah:

ub;5urft it',,A:
"Dan tidaktah agama Allah itu terbagi'bagi."t6e7

Penyair lain:

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Uyun (31173) dan Ibnu Al Jauzi dalam

ZadAl Masir (41419).

Al Mawardi dalan An-Nulcat wa Al 'UW Qll73).
Disebutkan oleh Abu Ubaidah dalam Maiaz Al Qur'an (l/355). LllEit Lisan Al
'Arab (entr:i r;.a) dan Ibnu Athiyyah dalamAl Muhanar Al Waiiz (31374).

t595

t696

t697
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r#'rsfitfii,?:rG eiiltL )T,t ,pi
Bani Auf telah terbagi-bagi, adapun musuh-musuh mereka

Pasti akan merasa senang, adapun kehormatan, mako mereka telah

mengubahnya"t69S

Ahli takwil lain berpendapat batrwa lafazh'u*"- merupakan

bentuk jarnak dai'zbb, maka lahzn i:j. bentuk jamaknya yaitu

i-/., dat lafaz/r- i:y bentuk jamaknya adalatr i-1f Jika lafaztr

tersebut ditakwili demikian, maka pada mulanya lafazh ini berbunyi

"r7br, lalu huruf fta dihilangkan, seperti mereka menghilangkan huruf
ha padalata^'-;i5 yang asal mulanya ua*h ii.t6, dan pada lafa?h

it3 yang asal mulanya adalah t[.r. Kata asal ini ditunjukkan oleh

bentuk tashghir (kectU'ti5 adalatr '1115, iil adalah q* Mereka
mengembalikan huruf ha' yang dihilangkan pada bentuk selain

tashghir. Darinya terambil lafazin S*)t 'c,iZi atau ,1*jt ',1Zll
yang berarti, aku mendustakannya dan menuduhnya bohong.

Seolah-olatr takwil ayat ini adalah, orang-orang yang

menganggap Al Qur'an itu bohong, lalu mengatakan bahwa AI eur'an
adalah sihir, atau syair, atau perkataan sejenis yang telah kami
riwayatkan dari Qatadah.

Satu kelompok atrli takwil berpendapat bahwa makna latazcrr
'bW di sini adalatr, mereka menganggap Al Qur'an sebagai sihir,

bukan makna-makna lain yang mengindikasikan penghinaan mereka

. Sebagaimana ungkapan penyair berikut ini:

L:;:)kbn:4
"Komot-kamit merelca pada air untuk menyihir. " t6ee

r6e8 Kami tidak menemukan bait ini dalarn kitab lain. Makna lafazh.rtitt .F
artinya memotong hewan sembelihan menjadi beberapa bagran dan membagi-
baginya.

i
I
I

I

I

I

I

t
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Lafazh *.W 'U artinya dari sihir mereka. Hal ini

sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

21455. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Uyainatr

menceritakan kepada kami dari Amr, dari Ikrimah, tentang

firman Allah, l*az 6.jfi W i-$i "orang-orang yang

telah menjadikan Al Qur'an itu terbagi-bagt," ia berkata,

"Mereka menganggap Al Qur'an sebagai sihir."l700

21456. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadatr tentang firman Allah, ',"g2 "Terbagi'

bagi," ia berkata, "Maksudnya adalah, mereka

menganggapnya sebagai sihir dan dusta."l7ol

21457. Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari Ma'mar,

dari Qatadah, ia berkata: Ikrimatr berkat4 "Lafazh ib
dalam dialek Quraisy artinya sihir. Wanita penyihir disebut

ig6.*""
21458. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Hasan menceritakan kepada

kami, ia berkata: Waraqa menceritakan kepada kami, Al

Disebutkan Ibnu Athiyyatr dalam Al Muharrar Al Waiiz (31335). Pola bait ini
adalah rajaz, dan Ibnu Athiyyah tidak menisbatkannya kepada seorang pun.

Bait ini ada pada Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Llyun (31173).

Al Mawardi dalatr, An-Nukat wa Al 'Uyun (31173) dan Ibnu Al Jauzi dalam

ZadAl Masir (41419).

Abdunazzaq dalam tafsirnya (21261) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir
(4t4te).
Al Mawardi dalarn An-Nukat wa Al 'Llyun (3/173) dan Ibnu Al Jauzi dalam

Zad Al Masir (41419).

l70l
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Mutsanna menceritakan k"pada kami, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada lomi, Al Mutsanna menceritakan

kepada kami, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdullah menceritakan kepada kami dari W*qq
dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah,

it'*z itt;ifr UC. "Telah menjadikan Al Qar'an itu terbagi-

bagi," ia berkata, "Mereka membagi-bagi Al Qur'an dan

mengatakan sihir.' I 703

Pendapat yang benar adalah yang mengatakan bahwa Allah
memerintahkan Nabi-Nya untuk me,mberitahu kaum yang membagi-

bagi Al Qur'an batrwa beliau adalah pembawa peringatan kepada

mereka akan hukuman yang akan menimpa mereka lantaran tidak
jujur terhadap Al Qur'an, sebagaimana hukuman yang diturunkan

kepada orang-orang yang membagi-bagi Al Qur'an.' Bentuk

ketidakjujuran mereka terhadap Al Qur'an adalah klaim mereka

batrwa Al Qur'an itu batil, dan mengatakan bahwa Al Qur'an adalah

syair dan sihir, serta perkataan-perkataan yang serupa.

Ini merupakan takwil yang paling mendekati kebenaran,

karena indikasi ayat sebelum dan sesudatrnya, yaitu, ;6 Gt

@ A-.$il "sesungguhnya Kami memelihara kamu daripada

(lrcjahatan) orang-orang yang memperolok-ololckan (kamu). " (Qs. Al
Hijr [5]: 95) Ayat ini mengindikasikan kebenaran pendapat kami.

Adapun maksud firman Allah, 'W1'bLfrWiji "Orang-orang

yang telah menjadikan Al Qur'an itu terbagi-bagi," adalatr oftutg-

orang musyrik dari kalangan karun beliau SAW.

t76 Mu.lahid dalam tafsirnya (hal. 419) dan Ib,nu Abi Hatim dalam tafsirnya
Qn274').
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Jika demikian maknanyq maka kita tahu batrwa di antara

orang-orang musyrik Quraisy tidak ada orang yang beriman kepada

sebagian Al Qur'an dan mengingkari sebagian lainnya. Tetapi, kaum

beliau berada dalam salafi satu dari dga kondisi; beriman kepada

selurutr Al Qtu'an, atau kufur kepada selunrhnya.

Jika demikian, maka pendapat yang benar tentang firman

Allah,'"*'o(3Ji'rJG rji " Orang-orang yang telah meniadikan

Al Qur'an itu terbagi-bagt," adalah yang mengatakan bahwa mereka

berkata bohong tentang Al Qur'an. Sebagian mengatakan sihir,

sebagian mengatakan syair, dan sebagai lain mengatakan perdukunan.

Serta perkataan-perkataan serupa lainnya, Bisa jadi mereka berbohong

terhadap Al Qgr'an dengan cara membagi-bagi Al Qgr'an dengan

perkataan semacam itu. Jika demikian maknanya, maka dimungkinkan

lafazh 'wo- adalatrbentuk jarnak 6*i1a1v711t:zte dar.lafazh 'iab,

karena malcna latazh 'i*i3 adalatr membagi-bagi, seperti membagi-

bagi herren yang disembelih menjadi beberapa bagian. Sedangkan

makna latazlr. 'tbb adalah berbohong dan menudutrrya perkataan

yang batil. Jadi, kedua Lafazlnini memiliki arti yang berdekatan.

ooo

@"r{F*,};6
"Maka demi Tuharurw, Kani pasti al<flr. merumyai mqekrt

sefliuf,L, tnfiang a\a yartg ta,lah msel<n@al<*rJ ilahttlu.

MaIa sanp ail<anlah olelvrru secar a tet artg' tu angan segala

apa yang dipuintahl<nn (l<epadnnw) dsrrwdlindlah dnri

ot (mg' or dng Y ,ttg mu'qYik"'
(Qs. Al Hijr [15] z 92.941
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rakwil firman Atlah: l'j3-1jK5@ a+1 ;i''Un q;;
@|6p|*;"rfi7i6,f96 @ Maha demi ruhanmu, Kamipasti

akan tnenanyai mereka semua, tentang apa yang telah mereka

kerjakan dahulu Maka sampaikanlah olehmu secata terang-

terangan segala apa yang diperintahkan [hepadamuJ dan

berpalinglah dari orang-orang yang musyrik)

Allah berfirman kepada Nabi Mutrammad SAW, "Demi

Tnhanmu, watrai Muhammad, di akhirat Kami pasti menanyai mereka

yang menjadikan Al Qur'an di dunia itu terbagi-bagi. Kami akan

menanyai mereka tentang perbuatan mereka di dunia terhadap ayat-

ayat yarry Kami risalahkan kepadamu untuk mereka, dan terhadap

ajakan kami kepada mereka untuk mengakuiny4 mengesakan-Ku, dan

membebaskan diri dari berbagai sekutu dan berhala."

Pendapat kami ini sejalan dengan penjelasan ahli takwil, dan

yang berpendapat demikian adalah:

21459. Abu Kuraib dan Abu Sa'ib menceritakan kepada karni,

keduanya berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, ia
berkata: Aku mendengar Al-Laits menceritakan kepada kami

dari Busyair, dari Anas, tentang firman Allah, q;i
|;A ;i':6n "Maka demi Tuhanmu, Kami pasti akan

menanyai mereka semua," ia berkata, "Tentang kesaksian

batrwa tiada tuhan selain Allah."l7o4

21460. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Syuraik

menceritakan kepada karni dari Al-Laits, dari Busyair bin

Nuhaik, dari Anas, dari Nabi SAW, tentang finnan Allah,

io;dt ; t'6i q;j "Maka demi ruhanmu, Kami pasti

t7u Ibnu Athilyah dalamAl Muharrar Al Wajiz (31375).
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aknn menanyai mereka semua, " beliau bersabda,

"Maksudnya adalatr tentang kalimat laa ilaaha ilallaah-"1705

21461. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Al-Laits, dari Busyair, dari

Anasi, dari Nabi SAW, tentang maksud yang sama.l76

21462. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq menceritakan kepada karni, Ats-Tsauri

mengabari kami dari Al-Laits, dari Mujatrid, tentang firman

Allah, 'r2;t;i?1i q;, "Maka demi Tuhanmu, I(ami

pasti akan menanyai mereka sernua," ia berkata
*Maksudnya adalah tentang kalimat laa ilaaha ilallaah.-r70?

21463. Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad

menceritakan kepada kalf,ri, ia berkata: Syuraik menceritakan

kepada kami dari Hilal, dari Abdutlah bin Ukaim, ia berkata:

Abdullah berkata, "Demi Dz.at yarrg tiada tuhan selain Dia,

setiap dari kalian akan berhadapan dengan Allah pada hari

kiamat, sebagaimana kalian berhadapan dengan bulan pada

malarn pumama. Allah berfirman, 'Hai anak Adam, apa yang

membuahu tinggr hati terhadap-Ku? Apa yang kau lakukan

terhadap apa yang kau ketatrui, hai anak Adam? Bagaimana

jawabanmu terhadap para rasul"7nt708

HR- At-Tirmidzi dalam Tafsir Al Qrr'm (3126), dengan stzfis mauquf
(terhenti sanad-nya). Menurutny4 hadits ini ghuib.
Diriwayatkan juga oleh Abu Nu'aim dalan. Al Hilyah (3/95) dan Abu Ya'la
dalam musnadnya(7lll), no. 4058.
Status hadits telah disebutkan.
Abdurrazzaq dalam tafsirnyaQ262) dan Ibnu Athiyyatr dalam Al Muhorar Al
Wojiz (31375).
HR. Ath-Thabrani dalam Al Kabir (2D03, no. 8899), Abu Nu'aim dalam Al
Hilyah (l/l3l), dan Ibnu Katsir dalano tafsirnya (81281).

1706

l1v,
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21464. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepada kami dari Abu Ja'far, dari Rabi, dari Abu Aliyah,

tentang firman Allah, I'Jqi3(6@ir;$ n*:{t .4ri{;t
"Maka demi Tuhanmu, Kami pasti akan menanyai mereka

semua, tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu," ia
berkata, "Allah bertanya kepada seluruh hamba tentang dua

perkara pada Hari Kiamat yaitu apa yang mereka sembatr

dan apa jawaban mereka terhadap senran para rasul?"I7@

21465. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain Al Ja'fi
menceritakan kepada kami dari Fudhail bin Marzuq, dari

Athiyyah Al Aufi, dari Ibnu Umar, tentang firman Allah,
'o;r11-'$( (, @ 'qd ruA .4,'tli "Matca demi

Tuhanmu, Kami pasti akan menarryai mereka semua, tentang

apa yang telah mereka kcrjakan dahulu," ia berkat4
"Maksudnya adalah tentang kalimat laa ilaaha'lallaah. "r7r0

21466. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepada kalni dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

nrman Anah, l'j3-ilKr@ir;:t *li$ Af;t ,Maka

demi Tuhanmu, Kami pasti akan menanyai mereka semua,

tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu." Juga

finnan Allatr: @ kS; ,lr4i1,iip-JU;tU *padawabu

itu manusia dan jin tidak ditarrya tentang dosanya. " (Qs. Ar-
Rahmaan [55]: 39) Ia berkat4 *Allah tidak bertanya kepada

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Uyun (3/174) dan Ibnu Athiyyatr dalamAl
Muhrro Al Wajiz (3/375).
Ibnu Athilyah dalam Al Muhuru Al lfajiz (31375).

t709
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mereka, 'Apakatr kalian berbuat demikian dan demikian?'

karena Allah lebih tatru tentang hal itu daripada mereka.

Tetapi, Allah bertanya kepada mereka, 'Mengapa kalian

berbuat demikian dan demiki*;2:rl7l I

21467. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Yrurus bin

Bukair menceritakan kepadakami dari Muhammad bin Ishaq,

dari Muhammad bin Abu Muhammad (maula Zaid bin

Tsabit), dari Sa'id bin Jubair atau Ikrimah, dari Ibnu Abbas,

ia berkata, "Allah menurunkan ayat, 'j$ 6, U6 'Maka

sampaikanlah olehmu secara teranglerangan segala apa

yang diperintahkan (kcpadomu)'. ltlu merupakan perintah dari

Allah kepada Nabi-Nya trntuk menyampaikan risalah-Nya

kepada kaumnya dan semua rasul yang diutus

kepadanya."lT12

Lataz4r- e*'*6 memiliki makna menuangkar5 sebagaimana

syair Abu-Dzuaib berikut ini:

L%rt;qat,PW.7- .fr.t"tt,Wt
" Se olah-olah mer eka adalah wadah anak panah.

Dan seolah-olah dia ceret yangmerutangi gelas dan sampai

tertuang."lTlS

Maksud lafaz/n LIA- adalatr tertuang pada ceret.

Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Macir (41420), Al Baghawi dalam Ma'alim At-
Taruil (31413), dan Ibnu Athiyyatr dalan Al lutuhons Al Wajiz (3/375).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnyaQD273,2274).
Bait ini terdapat dalam Lisan Al 'Arab (entri: i.il) milik Abu Dzu'aib yang

me,nggambarkan keledai.
l-afazh tri.r artinya kulit yang dibuat wadah anak panah.

Bait ini juga disebutkan Al Qurthubi dalam Al Jani' li Ahkam Al Qur'ut
(10/61).

lTlt

t7t2

t7l3
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Pendapat kami ini sejalan dengan penjelasan ahli takwil, dan

yang berpendapat demikian adalatr:

21468. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr

menceritakan kepada kami dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah, i3 q UE "Maka sampaikanlah olehmu

secara terang-terangan segala qpa yang diperintahkan

(kepadamu)," ia berkata, "Jadi, sarrrpaikan kepada orang

1"io.::1714

21469. Muhammad bin Sa'id menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: Parnanku

menceritakan kepada karni, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepada kami dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, qer6
i3 "Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan

segala apa yang diperintahlun (kcpadamu)," ia berkat4

"Lakukan apa yang diberikan kepadamu."I7ls

21470. Al Husain bin Yazid Ath-Thatran menceritakan kepada kami,

ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami dari Al-
Laits, dari Mujatrid, tentang firman Allah, Ti q U6
"Mako sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala

apa yang diperintahkan (kepadamu)," ia berkat4

"sampaikanlah Al Qur'an.'l 
zto

21471. Nashr bin Abdurrahman Al Audi menceritakan kepada kami,

ia berkata: Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami

Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (7D274) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa
Al'Uytn(31174).
Ibid.
Mujahid dalam tafsirnya (hal. 419), Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya Of2274),
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Uyn (31174), dan Ibnu Al Jauzi dalam
ZadAl Masir (41420).

l7 t4
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dari Sufuan, dari Al-Laits, dari Mujahid, tentang firman

Allah, i3 q U6 "Maka sampaikanlah olehmu secara

terang-terangan segala apa yang diperintahkan

(kcpadamu), " iaberkata, "Maksudnya adalatr Al Qur'61.'l?17

21472. Abu Sa'ib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Fudhail menceritakan kepada kami dari Al-Laits, dari

Mujatrid, tentang firman Allah, ;i q LSE "Maka

sampaikanlah olehmu secfra terang-terangan segala apa

yang diperintahkan (kepadamu)," ia berkata, "Maksudnya

adalah Al Qu1' 311."17t0

21473. Abu Sa'ib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Fudhail menceritakan kepada kami dari Mujahid, tentang

firman Allah, ;i q UE "Maka sampaikanlah olelntu

secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan

(kepadamu), " ia berkata, "Membaca Al Qur'an dengan suara

keras dalam shalat."lTle

21474. Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad

menceritakan kepada lemi, ia berkata: Syuraik menceritakan

kepada kami dari Al-Laits, dari Mujahid, tentang firman

Allah, Ti \ e*t-6 "Maka sanpaikanlah olehmu secara

terang-terangan segala apa yang diperintahkan

(kepadamu), " ia berkata, "Bacalah Al Qur'an dengan terang-

terangan di dalam shalat."l72o

21475. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

,rn lbidnrt 16;4
t?te lbidtm lbid"
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menceritakan kepada [ami, Al Harits menceritakan kepada

kami, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Waraqa menceritakan kepada kami, Al Mutsanna

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hudzaifah

menceritakan kepada karni, ia berkata: Syibl menceritakan

kepada kami seluruhnya dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

tentang firman Allah, if'6, L*t-6 "Maka sampaikanlah

olehmu secara terang-terangan segala apa yang

diperintahkan (kcpadamu)," ia berkata, "Bacalah Al Qur'an
dengan suara keras di dalam shalat."l72l

21476. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Usamah

menceritakan kepada kami, Musa bin Ubaidatt menceritakan

kepada kami dari saudaranya Abdullah bin Ubaidatr, ia

berkata, 't{abi SAW senantiasa bersembunyi hingga turun

ayat, |r{;trt & ,};6';i q L*6 'Maka sampaituntah

olehmu secara terang-terangan segala apa yang

diperintahkan (kcpadamu) dan berpalinglah dari orang-

orang yang musyrik'. Beliau dan para satrabatnya pun

keluar."l722

21477. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabari karni, ia berkata: Ibnu Zaid berkomentar tentang

firman Allah, i3 q UE "Maka sampaikanlah olehmu

secara terangierangan segala apa yang diperintahkan

(lrcpadamu)," iaberkal4 "Membaca Al Qur'an dengan suara

t72t lbid.
t7zz Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir @/Aq dan Al Baghawi dalarn Ma'alim At-

Taruil (31413).
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keras yang diwatryukan kepada beliau untuk disampaikannya

kepada mereka."l723

Allah berfimran, ;i q L*'6 bukan )') i'l 6: padatral

Waz& ?f membututrkan partikel .7 karena makna kalam yang

dimaksud adalah, sampaikanlah sec.ra terang-terangan dengan

perintatr kami (bukan: apa yang kami perintahkan). Kami telatt

memerintatrkanmu untuk menyenrkan agama yang Kami risalahkan

kepadamu kepada manusia, dan Ikmi telah mengizinkanmu untuk

menunju}&annya.

Irrfazhu dalam lafazh iiq adalah L yang memiliki arti

mashdar (kata jadian) sebagaimana f** Allah, 73 Y ,l-t gE-
"W'ahai ayahht, lahtkanlah apa yang diperintahkan kcpadamu. " (Qs.

Ash-Shaffaat 137): 102) Maksudnya, lakukanlah perintah kepadarnu.

Sebagian atrli nahwu Kufah berpendapat bahwa partikel l+

yang menjadi penghubung kata 7't dengan subjek atau objeknya

dalam finnan Altah, 7iqy6 dihilangkan, sesuai gaya bahasa

sebagian masyarakat Arab yang menggunakan pola kalima! $f'Oill
(aktr memerintahkan stratu perintah kepadamu). Ahli natrwu ini

mengatakan bahwa dalam hal ini masyarakat Arab memiliki pola

kalimat, yaitu gl 'eti;f dan )\. eryf. Jadi, tidak ada bedanya

antara menyebutkan partikel ? dengan meniadakannya.lT2a la

menguatkan pendapatnya itu dengan syair Hushain bin Mundzir Ar-

Raqasyi kepada Yazid bin Mutrlab berikut ini:

r,ru iJr,)r ak'e+li,#iv;v t)l|fi;l
"Kuberi kau perintah pasti, tetapi kau menentanglat.

t1B Al Mawardi dalam AwNukat wa Al'Uytttt QllT 4).tru Lihat Al Farra dalam Ma'ani Al Qrr'ot (2193, 94).

i
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Jadilah lrau terambil hak memimpin dalam penyesalan. "1725

Di sini ia mengatakan t:;i 'Oili bukan t\ ,lt;1. Hal ini
seperti firman Allah, W W til, fty'tri "Ketahuilih, sesungguhnya

'Aad itu htfur kcpada Tuhan merelca. " (Qs. Huud [11]: 60)

Di sini Allah tidak mengatakan |U.r3F, melainkan W
,ifj. S"-" seperti lafain 7t;1u.'e'is ai "7t;1r cris yang artinya

aku mengulurkan tali kekang. Serta kalimat-kalimat serupa.

Adapnn firman-Nyq '6;tfrr;n;6 "Dan berpalinglah dari
orang-orang yang musyrik." Allah berfirman kepada Nabi SAW,
"Sampaikan kepada kaummu apayaigkami risalahkan kepadamu dan

tahanlah diri dari memerangi orang-orang yang menyekutukan Allatr."
Hal tersebut berlaku sebelum Allah mewajibkan beliau berjihad
terhadap mereka. Kemudian ketentuan tersebut dihapus dengan

firman-Ny4 i;3X L+ ',$Ai lffi "Motra perangitah orang-

orang musyrik di mana saja lmmu mendapati mereka." (Qs. At-
Taubatr [9]: 5) Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat
berikut ini:
21478. Muhammad bin Sa'id menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayatrku menceritakan kepada kami, ia berkata: pamanku

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepada kami dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, &*;6'6Pi "Dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik,"
ia berkata, "Ayat im mansuWt (dihapus/. "1726

21479. AI Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Suwaid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak

menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak,

Bait ini dalan Diwan Mu'awiah bin Abi Sufyan (hal. 70).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (712274),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir
(41421), dan Ibnu Athiyyah dalamAl Muhanar Al Wajiz (3/375).

t7u
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tentang firman Allah, |$;trt*o;$ "Dan berpalinglah dari

orang-orang yorg *r"yrik" J:uga tentang firman Allah, j
;i i$l'o;j- { 6j4 W- tfri,'u-ii) " Katakontah trepada

orang-orang yang beriman hendaHah mereka memaa/kan

orang-orang yang tiada tahtt akan hari-hari Allah. " (Qs. Al
Jaatisyah [a5]: 14) Semua contoh dalam Al Qur'an ini
merupakan perintatr Allah kepada Nabi-Nya untuk

dilaksanakan. Tetapi Allah kemudian menghapusnya dan

memerintatrkan berperang, iJS( #t3!3 "Maka tmyan

dan bunuhlah merela." (Qs. An-Nisaa' l4): 89) tu
ccc

Lihat As-Suyuthi dalan Ad-Durr Al Mantsw (5/99) dari Ibnu Abbas, dan ia
menisbatkannya kepada Ibnu Mundzir.
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e

3* ;t;,titt ;i'ctfi|Oj'i @F 6- :# Jf6$-

<;:q
" S enrngguhrry a Kami menwlihnr a l<an'au dnripadfl (llrzi alutfi i

orctng.orarlg yang mempuolok olol<l<m (l,afiw), (yaiat)
ordng.oror.g yolng merrlgarrryap adanya arhon yornglain di

sarnping Nlah; makn nrr:elicl<elak dl<frn nwngetahui (akibat
akibatnya)." (Qs. Al Hrjr [15]: 95.96\

Takwil liyman_Allah:'{i;r1z-O-ii @ 5|.Alir ;8$
@ afr3*7($Jl fsioissunnyo Kami memetihora kamu
daripada [kejahatanJ orangerang yang memperolok-olokkan (kamu),

lyaitul orangarong yong menganggap adanya tuhan yang lain di
samping Allah; maka mcreka kelok akan mengetahui [akibat-
akibatnyaJ)

Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Sesungguturya

Kami memelihara kamu dari orang-orang yang mengolok-olokmq watrai

Muhammad, maka sampaikan dengan perintatr Allah dan jangan takut

apa pun selain Allah, karena Allah pasti melindungimu dari segala

sesuatu yang meletihkan dan menyusahkanmu, sebagaimana Dia

melindungimu dari orang-orang yang mengolok-olok. Para pemimpin

orang-orang yang mengolok-olok itu adalatr suatu kelompok dari kaum

Quraisy yang diketahui."

2l480.Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad menceritakan

kepadaku, ia berkata, "Para pemuka orang-orang yang mengolok-

olok 
-sebagaimana 

diberikan kepadaku oleh Yazid bin Ruman

dari Urwah bin Zubair- adalah lima orang dari kaum Quraisy
yang memiliki pengaruh dan kebangsawanan di tengah kaum
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mereka. Dari bani Asad bin AMul Uzza bin Qushai adalah

Aswad bin Muththalib Abu Zum'ah. Rasulullah SAW ---+nenurut

berita yang sampai kepadaku- telatr mendoakan mereka celaka

lantaran beliau telah dianiaya dan diolok-olok. Beliau berdo4

6:ry, dttb i:ja. f "n$l 'Ya Allah, butakanlah matanya dan

jadilranlah ia ditinggal mati oleh anal*tyai Dari bani Zuhratr

adalah Aswad bin AMu Yaguts bin Watrb bin Abdu Manaf bin

Zuhrah. Dari bani Makhzum adalah Walid bin Al Mughirah bin

Abdullah bin Makhzum. Dari bani Sahm bin Amr bin Hushaish

bin Ka'b bin Lu'ai adalatr Ash bin Wail bin Hisyam bin Sa'id bin

Sa'd bin Sahm. Dari Khuza'atr adalah Al Harits bin Thulathalah

bin Amr bin Al Harits bin Amr bin Mulkan.

Ketika mereka tidak berhenti berbuat jatrat dan sering mengolok-

olok Rasulullah SAW, Allah menurunkan firman-Nya,l;i:J6

o."i#i ii$ $ @ 6;3i * b;Y ii 'i,rata

sampailranlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang

diperintahlran (kepadamu) dan berpalinglah dari orang'orang

yang mu$n'ik Sesungguhnya Kami memelihora kamu daripada

(lrejahatan) orang-orang yang memperolok-olokkan (kamu)'.

Hingga firman Allah, <rfr3iJi 'uot- mereka kelak alran

mengetahui (akibat-akibatnya)'. "

Muhammad bin Ishaq berkata: Yaztd bin Ruman menceritakan

kepadaku dari Urwatr bin Zubair atau ulama lain, batrwa Jibril

datang kepada Rasulullah SAW saat mereka thawaf di Baitullah,

lalu Jibril berdiri dan Rasulullah SAW pun berdiri di

sampingnya. Lalu Aswad bin Muththalib lewat, dan Jibril

melemparkan daun berwarna hijau ke mukanya sehingga ia buta.

Lalu Aswad bin Abdu Yaguts lewa! dan Jibril menunjuk ke

perutnya sehingga ia muntatr dan mati akibat sakit perut.

Kemudian Walid bin Al Mughiratr lewat" dan Jibril menturjuk ke

bekas luka di bawatr mata kakinya yang dialaminya dua tahun
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yang lalu, dan saat itu ia berjalan menyeret sarungnya. Luka itu

didapat ketika ia melewati seorang dari Khuza'ah yang

membuatkan panatrny4 lalu anak panah itu menempel di

sanmgnya dan menggores kakinya, tidak lebih. Tetapi luka itu

benambah parah sehingga membunuhnya. Lalu Ash bin Wail

As-Sahmi lewat, dan Jibril menunjuk ke lekuk telapak kakinya.

Setelah itu ia menghampiri keledainya untuk pergi ke Thaif,

nzrmun ia jatuh di atas tumbuhan berduri lalu salah satu durinya

masuk ke dalam lekuk telapak kakinya, dan duri itu

membunuhnya. Lalu Harits bin Thulathalah lewat, dan Jibril

menunjuk ke kepalanya. Ia pun muntah lalu mati."l728

21481. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kami dari lbnu Ishaq, dari Muhammad bin

Abu Muhammad Al Qurasyi, dari seseorang, dari Ibnu Abbas, ia

berkata "Pemimpin mereka adalah Walid bin Al Mughirah.

Dialah yang mengumpulkan mereka."l 72e

21482. tbnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Mughirah, dai Ziyad, dari Sa'id

bin Jubair, tentang firman Allah, O-3;r3it ;i5 $
"sesungguhnya Kami memelihara lamu daripada (keiahatan)

orang-orang yang memryrolok-olokJran (lcamu)," ia berkata,

"Orang-orang yang mengolok-olok itu adalatr Walid bin Al
Mughirah, Ash bin Wail, Abu Zvn'ah, Aswad bin AMu Yaguts,

dan Harits bin Aithalah. Jibril mendatangi beliau dan beliau

menunjuk ke kepala Walid sambil bersabd4 'Kamu tidak bisa

berbtnt apa-apai Jibril lalu berkata (kepada Nabi SAW), 'Kamu

telatr dilindungi'. Kemudian ia menunjuk ke lekuk telapak kaki

'"t Ibnu Hisyam dalan As-Sirah An-Nabav'iyyah (2/50, 5l), Ibnu Katsir dalan Al
Bidayah wa An-Nihayah (31105,106), Ibnu Al Jauzi dalan Zad Al Masir (41422), dan

Ibnu Athiyyah dalarrl. Al Muhanar Al lVaii: (31375,376).

'"' Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41421).
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Ash, lalu beliau bersaMa, 'Komu tidak bisa bei6iat@.
Jibril kemudian berkata 'Kamu telah dilindungi." Lalu ia
menunjuk ke kepala Aswad, dan Nabi SAW bersabda, ,Kamu

tidak bisa berbuot apa-apai Jibril lalu berkata, "Kamu telah
dilindungi." Kemudian ia menunjuk ke kepala Aswad, lalu Nabi
sAw bersabd4 'Biarkan pamanlw itu untuklu'. Kemudian Jibril
berkat4 'Kamu telah dilindungi." Lalu walid melewati panah
Khuza'ah sambil menyeret sanrngnya, dan panatr itu menyangkut
di pakaiannya, sedangkan di depannya ada banyak perempuan
sehingga ia malu untuk menginjak orang yang menariknya,
sehingga anak panah itu melukai betisnya. setelah itu ia terus
sakit hingga mati. Ash bin Wail menaiki bighalnya yang
berwama putih untuk suatu unrsan di dataran rendah kota
Makkah. Ketika ia t,run dari bighalnya, lekuk telapak kakinya
menginjak dwi sehingga membuat kakinya gatal, dan ia terus
menggaruknya hingga mati. Abu Zum,ah buta, Aswad terkena
penyakit di kepalanya, dan Harits perutnya bemanah.',1?30

21483- Ya'qub menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim
menceritakan kepada kami dari Abu Bisyr, dari sa'id bin Jubair,
tentang firman Allah, O-:# ;6 $ ,,sesungguhnya

Kami memelihara lcamu daripada (kejahatan) orang-orang yang
memperolok-olokkan (kamu)," ia berkata, "Mereka adalatr lima
orang dari Quraisy, yaitu walid bin Al Mughiratr, Ash bin wa'il,
Abu Zam'ah, Al Harits bin Aithalah, dan Aswad bin eais."l73r

21484. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin
Aun menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan kepada
kami dari Abu Bisyr, dari Sa'id bin Jubair, tentang firman Allah,
<)-a# ;8 $ "sesungguhnya Kami memelihara kamu

'"0 tbnu Al Jauzi dalam hd Al Masir (4/421\.
'"' Ibnu Hisyam dalam As-sirah ,qn-Naboiityah (2ts1, 52) dan Ibnu Katsir dalam l/

Bidayah w a An-Nihayah (3/t 05).
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daripada (kejahotan) orang-orang yong memperolok-olokkan
(l<amu)," ia berkata, "Mereka adalah Walid bin Al Mughiratr,
Ash bin Wail As-Satrmi, Aswad bin AMu Yaguts, Aswad bin
Muththalib, dan Al Harits bin Aithalah."r732

21485. Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ab&mazzaq menceritakan kepada kami, Ibnu Uyainah
menceritakan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Ikrimah,
tentang firman Allah, <2"FiJ64 "sesungguhnya Kami
memelihara kamu daripada (lrejahatan) orang-orang yang
memperolok-olokknn (kamu), " ia berkat4 "Ash bin Wail, Wdid
bin Al Mughiratr, Abu Zam'ah bin Abdul Aswad, Al Harits bin

Qais, dan Aswad bin Abdu Yaguts."l733

21486.lbnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Uyainatr

menceritakan kepada kami dari Amr, dari Ikrimatr, tentang

firman Allah, A.:# ii$ $ "sesungguhnya Kami
memelihara kamu daripada (kejahatan) orang-orcrng yong

memperolok-oloklcan (kamu), " ia berkata, "Mereka adalatr Walid
bin Al Mughiratr, Ash bin Wail As-Sahmi, Aswad bin Abdu
Yaguts, dan Al Harits bin Aithalatr."lT3a

21487. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin
Aun menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan kepada

kami dari Abu Bakar Al Hadzali, ia berkata: Aku bertanya

kepada Az-Zuhi, "Sa'id bin Jubair dan Ikrimatr berbeda

pendapat tentang seseorang dari kelompok orang yang

mengolok-olok tersebut. Sa'id mengatakan bahwa ia adalatr Al
Harits bin Aithalah, dan Ikrimah mengatakan batrwa ia adalah Al

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Uyun (3/175) dan Ibnu Al Jauzi dalan Zad Al
.Vasir (41421).

Abdurrazzaq dalam tafsimya (21263).

Abdurrazzaq dalam tafsimya (21263) dan Al Baihaqi dalam As-Sunan Al Kubra, dai.
Ibnu Abbas (9/8).

t7!2

t73l

1734
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Harits bin Qais. Mana yang benar?" Az-Zvhi menjawab,

"Keduanya benar, karena ibunya bemama Aithalah dan ayahnya

bemama Qais."l73s

21488. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin

Aun menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan kepada

kami dari Hushain, dari Asy-Sya'bi, ia berkata, "Orang-orang

yang mengolok-olok itu jumlahnya tujuh." Ia lalu menyebutkan

empat di antara mereka.l736

21489.1bnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepada kami dari Isra'il, dari Jabir, dari Amir,

tentang firman Allah, 6-:#iJi6$ "sesungguhnya Kami

memelihara kamu daripada (kejahatan) orang-orong yang

memperolok-olokkan (kamu)," ia berkata, "Mereka berjumlah

lima orang dari Quraisy, yaitu (1) Ash bin Wail As-Sahmi yang

mengalami sakit kepala lalu cairan otaknya mengalir sehingga

tidak bisa berbicara kecuali dari bawah hidungnya. (2) Walid bin

Al Mughirah Al Makhzumi, yang terkena anak panah seorang

laki-laki dari l(huza'ah yang sedang memperbaiki panalurya, lalu

ia terpeleset dan menginjaknya hingga ia mati. (3) serta Hubar

bin Aswad, (4) Abdu Yaguts bin Wahb, dan (5) Al Harits bin

Aithalah."l737

21490. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Isra'il

menceritakan kepada kami dari Jabir, dari Amir, tentang firman

Allah, O-.fiit ;r-{Ul, "sesungguhnya Kami memelihara

l<amu daripada (kejahaton) orang-orang yang memperolok-

olokJ<an (lamu)," ia berkat4 "Mereka semua adalatr Quraisy,

yaitu (l) Ash bin Wail As-Satrmi, yang sakit kepala lalu cairan

'"t Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al lVaji: (31375).

'"u lbnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (41421).
1737 Al Mawardi dalam An-Nul<at wa Al 'Uyun (31175).
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kepalanya meleleh hingga ia tidak bisa bicara kecuari dari bawah
hidungnya. (2) Al Harits bin Aithdah, yang keluar nanah dari
perutrya. (3) Ibnu Aswad, yang mati karena penyakit cacar. (4)
Walid, yang melewati seorang laki-laki yang sedang
memperbaiki panahnya, lalu ia terpeleset dan menginjak panah
tersebut. (5) AMu Yaghuts, yang hilang penglihatannya.,'1738

21491. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada karni, ia
berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari
Ma'mar, dari Qatadah, dari Miqsam, tentang firman Allah, UI

O-:#i ifi? "sesungguhnya Kami memelihara komu
daripada (kejahatan) orang-orang yang memperolok-olokrran

]ramu)," ia berkat4 "Mereka adalatr Walid bin Al Mughirah,
Ash bin Wail As-Satrmi, Adi bin Qais, Aswad bin AMu yaguts,

Aswad bin Muththalib. Mereka satu per satu melewati Nabi
sAw yang saat itu bersama Jibril. Bila salatr seorang dari mereka
melewati beliau, maka Jibril bertanya, 'Apa pendapatnu tentang
orang ini?' Beliau menjawab, 'sejaharjahat musuh Altaht Jiblj.l
lalu berkat4 'Allah melindungimu darinya'.

Adapun Walid bin Al Mughirah, ia jatuh lalu sebatang anak
panah menyangkut di sarungny4 lalu ia duduk dan anak panatl

itu memotong mata kakinya hingga berdarab lalu ia mati.
Adapun Aswad bin AMu Yaguts, ia membawa dahan yang
berduri lalu mengenai wajahnya sehingga kedua bola matanya

keluar. Ia berkat4 'Aku berdoa buruk untuk Muhammad, dan dia
mendoakan buruk untukkg lalu doaku dan doanya dikabulkan.
Dia mendoakanku buta lalu aku pun butq dan aku
mendoakannya menjadi sendirian di antara pendudtrk yatsir, dan

itu pun terjadi'. Adapun Ash bin Wail As-Sahmi, ia menginjak
duri lalu dagingnya berjatuhan dari tulangnya hingga mati.

'"' Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (4t421).
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Adapun Aswad bin Muththalib dan Adi bin Qais, salah satunya

bangun malam dalam keadaan haus, lalu ia minum air dari guci'

Iaterusminumhinggaperutryapecahdanmati.Sedangkanyang
satunya lagi digigit ular hingga mati'"r73e

21492. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami' ia berkata:

AMrrrrazzaqmenceritakankepadakami,Ma'marmenceritakan
kepadakamidariQatadatrdanUtsman,dariMiqsam.(maula|bru
Abbas), tentang firman Allah, O-'# A6{ (1

"sesungguhnyaKamimemeliharalumudaripada(reiahatan)

orang.orongyanSmemperolok-olokl<an(<amu),,,Kemudiania
menuturkan hadits serupa dengan hadits Ibnu Abdul A'la dari

1740lbnu lsur.

21493. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan

kepada kami, Sa'id menceritakan kepa{a kami-dari .q:y!!)
tentans firman Allah,'ov;rt VGt-ii(@lbfiS S"rtri\-tS
',q*r- "sebagaimana (Kami telah memberi peringatan)' Kami

telah menurunkan (adzab) t<epada orang-orang yang membagi-

bagi(kitabAllah),(yaitu)orang-orangyangtelahmenjadilranAl

Qur'an itu terbagi-bagr." Mereka adalah lima orang dari Quraisy

yang membagi-bagi AI Qur'an' Sebagian dari mereka

menganggapnya sihir, sebagian lain menganggapnya syair' dan

sebagianlainmenganggapnyadongengumat.umatterdahulu.

SalahSeorangdarimerekaadalahAswadbinAbduYaguts.Ia
mendatangi Nabi SAW saat beliau di Baitullah. Lalu malaikat

(Jibril) berkata kepada beliau, "Bagaimana pendapafrnu tentang

orang ini?,, Beliau menjawab, 
,,Dia seburuk-buruk hamba Allah,

meshpun dia pamanht." Jibril lalu berkata" "Kami telah

melindungimu." Walid bin Al Mughirah kemudian mendatangi

t"' AMurrazzaq dalam tafsimy a (21262, 263)'
t'oo Status hadits telah disebutkan.
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Nabi SAW, lalu Jibril berkata kepada beliau, "Bagaimana

pendapatmu tentang orang ini?" Beliau menjawab, "Dia

seburuk-buruk hamba Allah." Jibril berkat4 "Kami telah

melindungimu." Adi bin Qais (saudara bani Sahm) kemudian

mendatangi Nabi SAW, maka Jibril berkata kepada beliau,

"Bagaimana pendapatrnu tentang orang ini?" Beliau menjawab,

"Dia seburuk-buruk hamba Allah." Jibril berkata, "Kami telah

melindungimu." Aswad bin Muththalib mendatangi Nabi SAW,

lalu Jibril berkata kepada beliau, "Bagaimana pendapatmu

tentang orang ini?" Beliau menjawab, "Dio seburuk-buruk

hamba Allah." Jibril lalu berkata, "Kami telah melindungimu."

Setelatr Ash bin Wail mendatangi Nabi SAW, Jibril berkata

kepada beliau, "Bagaimana pendapafrnu tentang orang ini?"

Beliau menjawab, "Dia seburuk-buruk hamba Allah." Jibril lalu

berkata, "Kami telatr melindungimu."

Adapun Aswad bin AMu Yaguts, ia membawa dahgn yang

berduri, lalu mengenai wajatrnya sehingga kedua bola matanya

jatutr di wajatrnya. Setelatr itu ia berkata "6ku berdoa buruk

untuk Muhammad, dan dia mendoakan buruk untukku lalu Allatt

mengabulkan doanya dan doaku. Dia mendoakanku kehilangan

anak dan buta lalu terjadilatr apa yang didoakannya itu.

Sedangkan aku mendoakannya terusir, dan kami pun

mengusimya bersama Yatrudi Yatsrib dan Surraq Al Hajij.

Adapun Walid bin Al Mrghiral,, ia jatuh lalu sebatang anak

panah mengait di sanrngnya dan mengenai mata kakinya serta

melukainya hingga mati.

Ash bin Wail, ia menginjak drui hingga terluk4 lalu setelah itu

dagingnya berjatuhan dari tulangnya satu bagian demi satu

bagian hingga mati dalam kondisi demikian.
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Adapun Aswad bin Muththalib dan Adiy bin Qais, aku tidak tahu

apa yang menimpa keduanya. Kami diberitahu bahwa Nabi SAW

pada Perang Badar melarang satrabat-sahabat beliau untuk

membtrnuh Abu Al Bakhtari. Beliau bersabda "Tanglcap dia,

lrareno ia telah mengalami suatu uiian" Lalu sahabat-sahabat

Nabi SAW berkata kepadanya, "Hai Abu Al Bakhtari, kami

dilarang untuk membunuhmu. Kemarilah ke tempat amanatr dan

aman!" Abu Al Bakhtari lalu berkata, "Keponakanku harus

bersamaku!" Mereka menjawab, *Kami hanya diperintahkan

membawamu." Mereka menawarinya tiga kali tetapi ia menolak

ikut kecuali bersama keponakannya. Kemudian ia berkata kasar

kepada Nabi SAW, maka salah seorang dari mereka

menyerangnya dan menusuknya hingga mati. Orang yang

membunuh itu lalu datang, dengan keadaan seolatr-olah ada

sebuah gunung yang diikatkan di punggungnya, lantaran takut

Nabi SAW menyalatrkannya. Ketika ia memberitahu ucapan Abu

Al Bakhtari, Nabi SAW bersaMa' "Semoga Allah

me nj auhlrannya dari rahmat -N1n ! "

Mereka itulah orang-oftmg yang mengolok-olok. Allatl

berfirman, 6-.# JiS{ tl "sesunggulurya Kami

memelilwra lamu daripada (keialntan) orang'or(mg yang

memperolok-oloklan (kamu)." Mereka itulah lima orang yang

dimaksud dalam firman Allah, O-.ail{t :l$? q
"sesungguhnya Kami memelihara kamu daripada (lceiahatan)

orang-orang yang memperolokolokkan (lcamu) " Mereka

mengolok-olok kitab Allah dan Nabi-Nya SAW.rTar

21494. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najitr, dari Mujahid,

''0, Abdurrazzaq dalam tafsimya (2f262,263) dan lbnu Al Jauzi dalam hd Al Masir
(4t422).
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tentang firman Allah, A3:ri5t;i$$ "sesunggtthnya Kami

memelihara kamu daripada (kejahatan) orang-orang yang

memperolok-olokkan kamu)," ia berkata, "Mereka berasal dari

suku QuraiSy.r'l7o'

21495. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl

menceritakan kepada kami: Ibnu Abi Bazzah mengklaim bahwa

mereka adalah Ash bin Wail As-Sahmi, Walid bin Al Mughirah,

Al Harits bin Adiy bin Sahm bin Aithalah, Aswad bin Muththalib

bin Asad bin Abdul Uzzabin Qushai, Abu Zum'atr, dan Aswad

bin Abdu Yaguts (anak paman Rasulullah SAW).r743

21496. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Amr bin Dinar

menceritakan kepadaku dari Ibnu Abbas, tentang hadits yang

sama dengan hadits Muhammad bin Abdul A'la dari Muhammad

bin Tsur. Hanya saj4 ia berkata "Mereka berjumlah delapan

orang." Kemudian ia menyebut mereka satu per satu dan berkata,

"Mereka semua mati sebelum Perang Badar."l744

Firman-Nya: <,;t;-,3;7f.Ql;;\'{t}"+-O-ii " (Yaitu)

orang-orong yang menganggqp adanya tuhan yang lain di samping

Allah; maka mereko kelak akan mengetahui (akibat-akibatnya). " Ini

adalah ancaman dari Allah kepada orang-orang yang mengolok-olok,

karena Allah telah mengabarkan kepada Nabi-Nya bahwa Dia

melindungi beliau dari kejahatan merek4 "Kami telah melindungimu,

wahai Muhammad, dari orang-orang yang mengolok-olokmu, dan

menjadikan sekutu bagi Allah dalam ibadah kepada-Nya. Kelak mereka

''o' Krmi tidak menemukan atsar ini pada Mujahid dalam tafsimya. Lihat Al Bahr Al
lluhith karya Abu Hayyan (61499).

''o' Ab, Hayyan dalam Al Bahr Al Muhith (6/493).

''* As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsar (5/l0l).
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mengetahui adzab Allah yang mereka terima saat kembali kepada-Nya

pada Hari Kiamat, serta bencana yang menimpa mereka."

@@@

. - L 2,", ,- ot/i4is+)Y,e ;lfiq$*U-.iitra';ii
@e*ai

" D dn Karni sungguh-sr.rngguh mengetalwi, bahw a dndmrnt
mmjadi sempit disebablcnn apa yang mrr:el<a ucapl<mt, mala
bertnsbihlah dengan merngi Tuhnuru dun iadilohl<nnru di

arfim a onmg or(mg y ang fur*irrd (shalu),"
(Qs. Al l{ijr [15] : 97.981

Talrwil firman Altah: ei @ LlL-gt::. U,-,;;1re';ii

@ e*ai e 3;45 *fo* Kart sungguh-sungguh mengetahui,

bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan opa yang mereka ucapkan,

moka bertasbihloh dengan memuji Tuhanmu dan jodilah kamu di
antaro orang4rang yang bercujud [shalatJ)

Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Kami telatr

mengetahui, wahai Muhammad, bahwa dadamu sempit disebabkan

ucapan orang-orang musyrik di antara kaummu itu, yaitu ucapan yang

mendustakan dan mengolok-olokmu serta apa yang kaubawa kepada

mereka. Kami tahu bahwa hal itu melukai hatimu."

Firman-Nya: i);5 # e "Malm bertasbihlah dengan

memuji Tulrunmu. " Maksudnya adalah, Berkaitan dengan perkara yang

tidak kausukai yang menimpaimu, segeralah engkau bersyukur kepada
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Allah, memuji-Nya, dan shalat, niscaya Allalt akan melindungimu dari

hal-hal yang menggelisahkanmu itu. Hal ini sejalan dengan khabar yang

diriwayatkan dari Rasulullah SAW, bahwa apabila beliau mengalami

suatu masalah, maka beliau bergegas melaksanakan shalat.lTas

@@@

3415,1Q5;{--)53}$
" D arr sertaHdh Tuhl;rrmrru soffrpai daang bpadamr y mg

diyakini (oid)." (Qs. Al Hijr [15]:991

rakruir firman Anah: @ jrtji qS- A 4-, g$ toan
sembahlah Tuhanmu sompai datang lsepadamu yang diyakini [ajalJ)

Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Sembatrlah

Tuhanmu hingga kematian datang kepadamu, sesuatu yang diyakini."

Penjelasan kami ini sejalan dengan pendapat atrli takwil, dan

yang berpendapat demikian adalah:

21497. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepadaku, ia berkata:

Yahya bin Sa'd menceritakan kepada kami dari Sufran, ia

berkata: Thariq bin AMurratrman menceritakan kepadaku dari

Salim bin Abdullah, tentang firman Allah, &-Y-;;,ii.5 Silj
.ii$ "Dan sembahtah Tuhanmu sampai datang kepadamu

yong diyakini (ajal)," ia berkat4 "Maksudnya adalah

kematian."lTa6

21498. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan

HR. Ahmad dalam musnadnya(126,268) dan An-Nasa'i dalam Al Mav,aqit (l/289,
no.600).
.{l Mawardi dalam An-Nukat wa Al 'Uyrn (31132) dan Ibnu Al Jauzi dalam 7ad Al
-llasir (41360). dari Ibnu Abbas, Mujahid, dan mayoritas ulama.
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kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata:

Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Waraqa

menceritakan kepada kami, seluruhnya dari lbnu Abi Najih, dari

Mujahid, dengan redaksi yang semisalnya.tToT

21499. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hu&aifah
menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibl menceritakan

kepadaku, Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: AMullatr
menceritakan kepada kami dari Waraq4 selunrhnya dari Ibnu

Abi Najih, dari Mujatrid, dengan redaksi yang semisalnya.rTa8

21500. Abbas bin Muhammad menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hajjaj menceritakan kepada kami dari lbnu Juraij, lbnu Katsir

mengabariku bahwa ia mendengar Mujahid berkomentar tentang

firman Allah, Jd,{;5- j; "sampai datang l<epadamu yang

diyakini (ajal). " [a berkata" "Maksudnya adalatr kematian."I7ae

21501. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan

kepada kami, Sa'id menceritakan kepadq kami dari Qatadah,
tentang firman Allah, 6 iftJ- i; "sampai datang

lrepadamu yang diyakini (ajal). " Ia berkat4 "Maksudnya adalah

kematian."lT5o

21502. Muhammad bin AMul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah, 6 &5- i;
"Sampai datang lcepadamu yang diyakini (ajal)," ia berkata,

"Maksud dai yang diyakini adalah kematian."lTsl

"n' Mulahid dalam tafsimya (hal. 419), Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (7/2274), dan Al
Mawardi dalam An-Nulat wa Al 'Uytn (31176).

,ro, Ibid
,ro, Ibid.
r75o Al Mawardi dalarn An-Nutcat wa Al 'Uytn (31176).

'"' AMurrarzaq dalam tafsimya (21263) dan Al Mawardi dalam An-Nulat va Al 'Uyun

(3n76).
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21503. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan

kepada kami dari Qatadah, dengan redaksi yang semisalnya.tTs2

21504. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid bin

Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak

mengabarkan kepada kami dari Mubarak bin Fudhalah, dari Al
Hasan, tentang firman Allah, 6 ,*!, & "sampai datang

l<epadamu yang diyakini (ajal)," ia berkat4 "Kematian."l753

21505. Ibnu Waki' menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepada kami dari Sufran, dari Thariq, dari Salim,

dengan redaksi yang semisalnya. 
I 754

21506. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb mengabari

kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkomentar tentang firman Allah,

34+{ ,$!, i; "sampai datang kcpadamu yang diyakini

(ajal), " ia berkata, "Kematian. Jika kematian telatr datang kepada

beliau, maka datanglatr pembenaran terhadap apa yang

difirmankan Allatr kepadanya tentang perkara akhirat."l 755

21507. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepadaktl ia berkata: Yunus bin Yadd
mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab, ia berkata: Kharijah

bin Ziyad bin Tsabit memberitahunya dari Ummu Ala', bahwa

seorang wanita dari golongan Anshar telah berbaiat kepada

Rasulullatr SAW, dan ia mengabarkan kepada beliau batrwa

mereka membagi-bagi kaum Muhajirin dengan undian. Ia
berkata "Utsman bin Maztr'un jatuh pada kami, sehingga kami

memberinya tempat tinggal di rumatr-rumah kami. Lalu ia sakit

Ibid.
Al Mawardi dalam An- Nulst wa Al' Uyn (31 17 6).
Al Mawardi dalarn An-Nul<at wa Al 'Uytn (31176) dan Ibnu Al Jauzi dalam hd Al
.llasir (41423). Keduanya dari Hasan, Mujatrid, dan Qatadah.
Ibid.

t752

t153

t754

t755
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menjelang mehinggalnya. Ketika ia telah meninggal dunia
dimandikan, dan dikafani dengan pakaiannya, ralu Rasulullah
SAW masuk. Aku berkat4 ..ya Utsman bin Mazh'un, semoga
rahmat Allah senantiasa tercuratr padamu, watrai Abu Sa'ib.
Kesaksianku padamu, Allah benar-benar memuliakanmu!"
Rasulullah SAW lalu bertanya, "Dorimana engkau tahu bahwa
Allah memuliakannya?" Aku bertanya, .,Lalu bagaimana, ya
Rasulullatr?" Beliau bersaM4 "Telah datang kepadanya sesuatu
yong diyakini. Demi Allah, aku benar-benar mengharaplun
ke bai kan b aginya- " t7 s6

21508. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Malik bin
Isma'il menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Sa.d
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Syihab menceritakan
kepada kanri dari Kharijah b.,,'z:.idsdari Ummu Ala' (saratr seoft.ng
wanita Anshar), dari Nabi SAW, tentang per{elasan yang sama.l7s7

21509. Musa bin AMurrabman Al Masnrqi menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ja'far bin Aun menceritakan kepada kami, ia berkata:
Ibrahim bin Isma'il mengabari kami dari Muhammad bin syihab,
bahwa Kharijah diberitatru dari Ummu Ala' (salah seoftulg wanita
Anshar), dari Nabi SAW, tentang penjelasan yang sama Hanya
sajq di dalam haditsnya ini ia berkata: Nabi SAW bersaM4
"Adapun sekarang, ia telah melilut sestntu yng dlnkini.,,t758

Akhir penafsiran surah Al HijrrTse

r75u HR. Al Bukhari dalam kitab Jena:-ah (1243), Ahmad dalam musnadnya(61436), Al
Baihaqi dalant As-sunan Al Kubra (10/288), dan Ibnu Hajar dalam Fath At Bari
(7t264\.

'"' Status hadis telah disebutkan.

'"t status hadits telah disebutkan. Lihat Ibnu Athiyyah dalam Al Muhanar At lyaji:
(3t376\.

'"n Dlllmmanuskrip terdapat kalimat: disusur penafsiran surah An-Nahl. Segala puji bagi
Allah Tuhan semesta alam. Semoga Allah melimpahkan karunia dan keselamatan
kepada Nabi Muhammad beserta keluarga dan para sahabat. Tiada daya dan upaya
melainkan dengan izin Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar.


